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 زارق انس رما نیعلطم عط لوبتم
 , دش هداد هک یرامآ و ماقرا-و تق

 یراذگ هیامرس لار نویی تشه

 رد ار هبابرس عفانم رگا : تساهدرک
 زا هک قوف ماقرا سانرب دریگن رظن هک یجراخم اب تهج ره زا الماک

 رد ناو تحت هک یملاطم هلسلس

 هنفهره. مياهدرک زاغآ _طوتس زره.
 تالضعم و تالکشم زا یکیب صاصتخا
 هلتسهتفه نیا رد . دراد نا ربا یامنیس

 تهج ره زا هک ميزادربیم یرت یلک
 نسلوئسع یارب تقد و هجوت نایاش,
 . تسا رعا

 یاهنسصکبزا شی رضاح لاحرد
 هار زا روشک كچوک یاهناتس رهش
 و هدرسک هیذغت یناریا ملیف شیامن
 سا .دننکیم نیمات ار دوخ یاههمانرب

 و یدزد یاهبلیف هار زا ای اهامنیم
 دیس نی ام یفلبم تخادرپ یازارد ای
 ار ینارریا یاهملیف . ناموت دصناپ ات
 زا . دنرادیم تفایرد شیامن يارب
 نآ ردیرا زابیجراخ یاهملیف هک اجنآ
 ملف نآ رب هوالع و درادن اهناتسرهش

 هتف رگ نا رهن لاعف ملبف شحب ۵ نایم تّباطع. تسا ناربا یامنیس ریگنابیرگ"
 لابر ۸٩۵۰ جحراخم مقر + تسا هدش درکیم

 رد ملیف هبارکب هجوتاب هک ددرگیم

 رولعب یبقر هک كچوک یاهناتبرهش
 هیهت ره « تجیا لایر 0 حس وس

 طب وتم رولعبدوخملیف شبامن تهج هدننک
 نه و دنبیم دایز لایر ۰
 شخپ كننا هک تسا هدش بس هل

 لاسرا زاناگ دننک هیهت و ملیف ناگدننک
 ایناتسرهش نبا تهج دوخ یاهبلق
 دست زا و هدرک یرادنوخ جیردتب
 بش رت نیدب . دنهاوخد ردع داد را رف
 ,ددرگ یلمع ممصت نيا هکیتروص رد

 دصکن دودح ملبف ندوبن دوجوم تلعب

 ثكچوک یاهناسرهش رد هک یئامنیس
 هس وملیطعت راجاندذتسهلوغشم تیلاعفب
 هداس حب رفت كي و دوب دنهاوخ دوخ

 زاو دندهاوخهتفرگ مدرع زا یمومع و
 شرتسگ و عسبه ناوتیم هک قیرط نیازا

 ياهزانیندناهجو تشامگ تمهكنه رف یبک رهیاهب و یگنر ارثکا یجراخ یاه
 ملیف ناگدننک دراو ؛ تسا دابز رایپ

 نياربانب , دنهدیمن یملیف اهامنیس نیاب
 امنسب نیا یاههمانرب نسات هار اهنت

 . تسا یناریا ملیف شیامن اه
 یعلطم زا نت دنچ اریخا ... اما

 قیقدرامآ ناربا رد ملیف عیزوت رما
 هک دناهدروآ تسدب یحیحص الباک و
 و هابت ملیف یبک كي لاسرا جراخم "

 ططسوتم رولعب هک :یناتسرهش یارب دیفس
 دزادربیم ملب هبارک لابر رازه راهچ
 . دشابه ردتچ"

 حراخم ماقرا و رامآ نیا.بجویب

 كاچ وک یاهینانس رهشبمیلبف ,یبک كابلاسرا
 تسا ریز حرشب روشک

 ناتسرهتب ملفلمح هنیزه - ۳
 لای ۰ ۲

 یکناهدزمراکو تارب لوصو هنیزه - <
 لار ۷۱۰.

 رشفدب ملیف تشگ رب هنیزه - ۵
 لایر ۰

 لایر ۰ ۳
 لابر۷۵۰تاکالپ ثكي لاسرا یاهب -۷
 لابر۳۰۰  شیفآ لاسرا یاهب - ۸

 لایر۲۰۰  سکع نتفر نی زا
 لابر ۳۰۰۰ ییک كلالهتسا هنبزه - ۰
 تب جراخع ؛ لشسرپ هشزه سس

 يا رتیرادرابنا - لحم هراجا .س رتفد

 لای
 هبوتمرول ژاراگب لاسراهنیزه - ۳

 : داد اهناتس رهش رد ملبف نا رگانامتب
 . دومن یریگ ولج

 :ینا ریا یاهملبف ناگدننک شخب
 هکیتروص رد دنراد رظن رد كئیا

 رتمکل اب ر۱۵۰ ۰ "زا , یناتس رهش یامنس

 زا دزادرپ ملف هبارک تهج یهجو
 ,دنباب رهش نآ هب یراددوخ ملیف نداد

 ملیف كچوک رازاب زا یمین قیرط نیدب
 و تفر دهاوخ تام زا زن ینا ریا

 زا رق لیطعت فرش رد روبزم یاهامنیس
 . تفرگ دهاوخ

 رد داصعتقا شن هنافساتم
 نشور لماک و قیقدروطب ناربا یامنیس

 . دنتسه لابر ۵

 ییوخب هلجم ناگدنناوخ لبق هرامش دنچ زا
 دناهدوب دهاش هدمآ دیادپ :هلجم ردهک یلک

 لماک و هداتفاين اج زونه تاربیفت نیا دنچ ره
 تارییغت

 مسینک رثتنم رتلدناوخ و رت عونتم مک تاحفص داوخ تسدب ارددوخ مرف ییردتب اما ؛ تسا هدشن
 ,میروآ تسلب ار یرتشیب ناگددنناوخ هتفه ره و : اب

 دیشاپ تیم هراتس رد یرتشیب تالوحت اظتا رد". میاهدرک زاغآ هک یئاحوکتنگ و اهژاترپر هلساس

 تاچ وک یاهناتس رهشیامنیس دصکی زا شیب
 درادرا رق لیطعت صرع رد

 یناگدننک هیهتزایراب. تسیز راکشآ و  دودح ملیف كي دیلوت راک رد 6
 یگتسکشرووطوآ»م ضرعع رد انیا

 منلف حراخمس هجوت نودپ دنراد رارظ
 نآ شامن زا هلصاح یاهدمآ رد و
 یاهناب زهجوتمود زاد ربیم یزاسملفهب
 ناثبقر هک اهنابزنیا . دنوخیمن نآ

 یهقر.دشجهکشدم زا دعب .تسا هلدنا
 هدننک هبهت راکت هک دهدس لیکشت ار

 . دروایم رد یاپ زا ار
 داتشه زا شیب رضاح لاح رد

 ناگ دننک هیهت نمجنا یاضعا دصرد
 دنرادن ملیف هیهت هنعز رد یتیلاعف
 دنل وفشم راکن هک .دصرد تسی نآ و

 تهجب هک دوجوم یاهب ریگ رد تلعب
 شخپ نامزاس و وبدوتسا ندوب !راد
 تاقر, دنتسهیزاسلیف روبجم ؛ تسا

 یاهتساوحب هجوت و عورشع ان .یاه
 ایتاتسرهش و نازهت رد راد امیس
 روطب اهدزتد هک تسا تبلت تبس

 دل وب ح راحم و دبای شبا زفا یکاتنحو

 . دوش ارف تقاط و نکشربک ملیف
 هتخاس یاهبلیف رامآ هکنآ یا رب هکیرولع
 ار یناتساد ره . دوش رتشی اهنآ هدش
 ار دوخ هباعرس و هدرب نیرود یولح
 . دنهد رده

 و لدتسم هلاتم كيردهتشذگ لاس
 رد یلاغوغ و هلولو نانچنآ یتعنع
 رد. تشادن یدح هک متخاس اپرب امنیس
 نامیاهف رح همهتخنهتفهودیکب نامه
 دف رگارجاب مسصت و دندرک دات ار

 فرح هلحرم زا اهسصت ننا ابا

 یتومارفهتوبنامه ردوتشاذگن رتارفاب
 . دنام یقاب ماهبا و

 ناریا یامنیس میتشون و میتفگ
 . دوخيم ناریو دراد تسب یاپ زا
 زاا ریدرد نتخاسن ملیف و ینیشن بت
 للعواههشر دیاب ؛ دنک ی مث اود یک

 ۸ ۰ و <

۰  

 لمع هتشذگ هتنه زا هک هلجم یاهب ندش مک (7
 و تشادلابندب یپ رد یپ یاه فلت دنچ ره , دش

 و دش بیت ار هلجم نادنمقالع یرایب ضارتعا

 انا , مياهتساک هلجم تمیق زا لایر ه ارچ هکنیا

 ژاربت شیازفاب رجنم هک ریخا هرامش ندش بایان

 رظن دروم رتشیب ام یهژات شور داد ناثن « دش هلجم

 یاهب رد هلحم راثتنا راساوخ و تسا ناگدنناوخ

 بیت رت

 . دیناوخیم

 نامناراگن ربخ زا هرک دهاوخ هعل اطم هرامش نیا رد

 امتمسملاعسانش رس یاههرهچ اب هک مياهتساوخناهجرد
 دنهدب ار یناهوخت

 هبحاصم نیا زا یرس نیلوا و درک دیهاوخ هعلاطم ار
 ا_ کتری «نایاپ لکیام» طسوت هک ار اه

 تسا هدمسر ام تسب دوویلاه زا ًابنیب هراتس

 تخس«یناریا ناوژ نود» هلجم ءزات یقرواپ
 تفرگ رارق مومع هجوت دروم
 دوخ ناگدنناوخ ژا نآ هروم رد یدنعتم یاهنفلت
 نوچواب ار امنیس هراتس هرامش ره هک میشوکیم . میراد

 دیشوک بباعبعفر رد و درک وجتسج ار

 ميداتفا .رونب ناشحب زا لاحره رد

 هصرع رد یدو زن هک ار یهب هلع و

 درک دها وخ « ریهچ نامروشک یامیس

 یده هک يناديع میدرک شومعارف

 یاهنلام هک تسا نآ هتسوپ تلود
 دوو یاهاسس یعتجب یرتهژان

 یلاسسهک هاگ ره , دوش هدوزفا روشک
 تسا هدو نتدش لبطعت فرش رد

 یداس یاهتبامح اب هدش مشوک

 گو لج نآ ندش هتسب زا یونعع
 رتگ رز لکشم كنبا اما . دوش

 لکشع ۰ تسا نلا- هد و نلاس ثب

 , تسا حرطم روثک حب رد و یساسا

 امنیس دص ننا رگا هک .تسیدا لکشم

 4فنالاس یاههعا رب نیمات یارب
 هک .دها وحن ملش ثاب هتعه ره رد دوخ

 ار ملیف بش هاب ود زا شب اهنآ رثکا

 یاس, مقر هس دهد شیاس

 ۳۰+ هب رس لاسبرد نابآ یتساوخ رد

 هلسنک هیهت ره رگا و دز دهاوخ ملیف
 دا وحنینا دال هدننک شخپ اب و

 یا ریهک یعملف ره رد طسوتم روط

 را زه ۵۰۰ درادبع لاسرااهامنیس نیا

 تس لداعب یبفر دنیبب نابز لایر

 دهاوخ لاس رد لابر نوبلیم شش و

 رمظن رد نودب مقر نیا هزات هک دن
 هنتهتخادنا راکت هبام رس عفاس نتفرگ

 . تسا

۰ 2  

 یر
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 نسا هک یئاشنا و ءرود رد ابآ

 نا ربا رد ملیف دیلوت جراخم نینچ
 نینچ تخادرب : تسا هدز مهجب رس
 شحب دان ابآ . تسا حیحص یقر

 یزیج ودوتلسجتا رنانز نلا یموصخ

 شب دناویمهک یر+ اهنت . دیوگ
 , دهد ماجنا دروب ننا رد یصوصح

 دوخ یصخش و ینولاف یقح زا هدافتسا
 هنوکگ نبات ملیفندا دن نآ و تسا

 زا رتشب ندرکن نایر و تسا اهامنس
 . هار نیا

 لوشم هناخترازو نیا الاح

 ودزادربب راک نیایسر ربهبدیاب هک تسا

 رگید یدنج الاو دنک زاب ار راک ه رگ
 اهناتسرهش یامنیس دصکت زا یربخ

 اهیناتس مههششیامن یاهنلاس و دوب دهاوخن
 دهاوخ لبطعت یرگند زا دعن یکی
 , دش

 نا رنا رد امسس تالکشم یهراب رد

 تشاد ميهاوخ اهفرح مهزاب

 اهنا هر امش نیا زا

 و اههمان هتنه ره و هتف



 ری 9رپهزات راک هال ردنیس

 یاسیک
 بم ف

 هف راعمسنجم ككي یع هتشنگ هتفح 0]

 ناسکدنامن یئاشآ نمص سوت هاگشاب رد
 ملیف یونارف نارگیراب اب یعمج طاتر

 رتیستاعالطا ملیع نیانومآریپ . الردنین

 دش هدراذگ ثاعوبطم رایشخا

 فورصء راملیف ۰ یرایمیک زیورپ

 یاهعاپ يالیوط ملیفود نونک ۷ هک یناریا

 هشفاپ یناهج تیففوم اهلوفم و یکسغاب
 لیوطملیف نیموس یراجءام طساوا زا تسا
 زاغآ زتط و ناشاک رد الردتیس مانب ار دوخ

 درک رس

 نویزیولت دیدار هیامرس اب ملیف نیا
 كارتشمروطب هنارف نویی هلت و ناریا یلع

 ود سکعرب نآ رد و دش دهاوخ هتخام

 یاهفرح نارگیزاب دوجو زا شیلبق راک
 نایمرد هک درب دهاوخ هر ناریایامیس

 یرافغن خرف نوچ یلانشآ یاهما اب اهنآ
 مينکیم دروخرپ یمادناریش یلو و

 رتاشت رگیزاب ود هنارف روثک زا

 تکرش یناهاکیرا و نتینیلراچ یاهمانپ

 لتیم» ارتآ یرادربملیف و درک دهارخ

 «ماقرزدمحم * و یونارف رادرسلیف «ءربت

 دوب دنهاوخ راددهع

 دنک ی عهبهت نکسم دوخ یاضعا یارب ملبف ناگدننوگ سجنا
 .دنب امن میل نمجناب و لینک

 دراد رظن رد ملیف ناکدنیوگ نجنا

 هیهنو روظنم نیدب ینوامت قودبس داحپا اب
 مادقاهط وب رم یاهکن اب فرط زایرابتعاو ماو

 تسهج یئاهنامتراپآ داجیاو نیمز دیرخب
 .دب امشب دوخ ءاضعا

 نادتمرنه نجنا هکیلاح رد ([]
 یمامادقا تساهتسناوتت ریخا یاهلاس یط
 دهدماجنا دوخ یانعا نکس نیما تهج
 لیکشتاب ملیف ناکدنیوگ نجنا میدش ریخاپ
 زادوخ «انعا نیما تهج یلواعت قودنس

 ارمطویرم یاههماتمرب ۷ تساهتساوخ ناغآ

 1 یتهکدخ عباشناهگانهتشذگ هتفه جت

 و هل ادج رگیدکت زا یرید دیع- و

 اهنآ قالط مسارع و دناهتفرگ ققالاع
 .تساهتفرگ ماجنا ادصورس نودب زین
 حوزنیا هکتآ تهج زاصوتخب ربخ نیا

 یسگدنز رد یرظن فالتخا هنوگچیه

 رابب : دنششادن شو ینوخانز
 هلصافالب ۰ تلع نه. دو روآبجعت

 تفرگس اعت یتب اب امنیس هرات راگن میخ

 یرتلبب تاعالطا ربخ, نا دروم رد ات

 یض رسه یرید دبعس . دنک پسک

 راپیلخا هعیاخ نا زا پجعن زاهطا نسص

 هکلب ميرادنیفالتخا اهن 4« ۰ تشاد

 نیا و میراد هتشذگ زا رتحرگ یگللز |

 ناگدنزاونزا یکی ظسوت اهربخ و تاعیاش[
 یتدم هک ددرگیم هدنکارپ يتب رتسک را
 نبا زا و مياهدرادذگ رانک ار وا تسا
 هوالعوددمآ ردام اب ینمشد رد زا تهچ |
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 یفرگ نشج اد اه هطساو شيامن امنیس هراتس
 اههطسا ومیلبقشیامت زاغآ تسانس هتشذگ هتفه هشخ هست

 | وصحم
 ۷ سس نادرگ راک هدازدسحم نسح طسوت 4 ملیف ی . رآ

 . دوم اهر سلجع. امنیسهراتس هلجع فر زا

 ون :نادنمرنه زا یریذگ هورسک نتآ رد هک دقت زازگرب
 3 . دننشاد تک رش یعامتجایاهتصخثشو تاعوطع

 مآ ۳ وثا ریذب نیوخدم زا راظتنا نلان رد ادتنا

 "رو .لاعف و نادنم رنه ناباپ رد و دش رةغآ لیق شاه
 | ؛یک یلگ یاهتلح و دندیدرگ یشرعنیوعاهبهتفر هنحص یورب
 ۲۳ ید گب دو هدش هیهت اتنسهراتت فقرط زا رولقنع نیدب

 ۱ . اش هتخ وا نادنع ره

 ۱ راگننک تک رش مومع لابتتا نسح اب : اههطماو شابن

 . دیدرگ وریور نشج رد

 زابح یاهزا زاد رد ینآ رب | یاهمایف
 اور ناربا یامنیس تالوصحم هک دیایم لنعب راسب شالت هکنآ اب 9

 ره رتک حیار یعومع یاهملیف .هنیمز رد ادهعم . دوش ناهج یاهرازاب

 /ذو یاراد هک دا ربا یامنیس قفوم راثآ زا یضعب اهنت و دوشيم هتفرگ
 درگم یرادبرخ یئاپورا ككرزبیاهروشک ردشیاعن یارب تسا یصاخ یاه

 یابوراروشک دنچ رد هک ینارناملیف نیرتتفوم رضاح لاح رد
 نکا مه هک تسلا یردانربما هتخاس رسگنت ملیف تسا تدعآ رد

 .تسا هدعآ رد یمومع شیاش یوروش
 ۲ سراب رد زین یوامک رتوربهتخاس ایل وفمویگس اب ملف

 طبل یاهرونک رد «یگنسغاب» تسارارق ننچ مه و تسا «دمآ رد یموع
 . دنآ رد شیامنب سنوت وكيژلب_ناتسهل رد اهلوقم و یوالگ وب و

 یاربزین یردان را یزاتراکن اریا تخاس ملیف هک دنامن هتفگ ات ۳
 . تسا هدش باختنا اکیرما



 رگیدکیبتسارتهب یدازآ یاقآ »
 ۰ ۳۹ ست هم ام ی ۱

 1 » میبک سوک رت هنام رحم
 . | ميوکیما رجاملصحام (! یبایدر) یارب

 ام دوب هدمآ شییملق یلادج و یثحب تاعالطا ءافزور رد لبق یتدم
 زا ء دبشک یددعتم یاههتشون و بلاطمهب هک یدازآ رذونوفورعم

 ارندآ"

 رد یتیگ یاهفرح

 . مینک پاچ هک

 . تسا هتشاد لاسرا

 رد دنتشاد یثحب یدازآرذون یاقآ
 دنتشاد یلاهیگهزمشوخ , تاعالطا همانزور

 و اصوخ لیخ اب هبطاق یاقآ شقت رد
 ... اههدنناوخ و ناراذگو خ

 (!اعیگز یشوخ) نآ ردنمزا یمان نوچ
 و دوشمدادی اوج مدید بجاو .دوب هتفر
 ... یطق ناکیپ هک دوب دح نیا رد باوج

 یاقآ زنط و یسراف جیار ملیفونویزیولتوخ و
 رانب . میرادن هلصاف هک هصالخ و هبطاق

 دوبن هبطاق رگپد شیاضما هبطاق یاقآ موس
 هنامصخ اهفرح و یدازآ رذون دوبهدحو
 ءدننا وخكي هک ... پیکشایلک و یصخش و

 هبهچ ارامش ... اجک نتشو و اجک هنارت

 رابل دطقف دیوریم یگنرفرگا و امنیسورتاتت
 یرگیدسک !رامش بلطمدیاش الصا و دیرخیم
 و رتانت هکنیا هصالخ و ۱ هتشونامش یاج

 نتشون و وگتفگ و فرح و تحپ و امنیس
 ام زا و تسامثرا ندرکی گه زمشوخ و
 هتسلسب همانزورو مدوبرفس رد نم !...دیعب

 ميتشاد یرادبد هتفه نیا رد ۰ دنام هتفگ ان یدازآ رذونخساپ
 یخساپ هکنبآ لصحامو یریگ رد نآ یهراب

 اب رد یتیگ هک تسا یاهمان نیعدوشیم هدروآ ریز رد هچنآ

 + رت ریدهمانزورب ندناسر باوج و دیسررپد

 ٩ درک خی ونشرید بلطم فورعم لوتی
 !رسچ تشاد قج مه تاعالطامرتحم همانزور
 ودوب هدش یصوصخ یلیخ بلطم رگید هک
 زا .تامو شیک و لاقو لیق دوبهدش طقف

 لباقا باوج نیاهک متساوخ امنیس هراتس
 ياقآ و ریخب ارام ودننک پاچ مهار رخآ
 ... تالبار یدازآ رذوت

 ردقنآامش ناج ردارب یداژآ یاقآ

 یناتسریبد ءاشنا كي دح رد هک نم هتشو زا

 یرگیدصخش زا ارتآ هک دیدرک بجعت تسا
 دیتسی رافنكنت ردقنآ هک امش ... دیتسلاد

 نیا هک دیتسه یشنادمک مدآ لثل منابز اپ
 زا هتشوسن كي مکح ناتیارب نم هتشو
 كسب دیاش متاديمن ...اب تشادار اگر زب

 هک د ییادیم داوسیب دح نیاات ار هدنناوخ

 یاقآ دهدیمار هبطاق یاقآ باوج یتقو
 !رمملیید نم یدازآ یاقآ دنکیم كخ هطاق

 سناسلو مدش رختفم تخدهاش ناتسریید زا

 و ديشکن ازا ریب ثحب ننا هک اجنآ

 رد وگتفگ یمک و یتیگ اب
 دوب هدرک هیهت دروم نآ رد هک ار

 اسنس هراتس یارب یدازآ ردو خس

 هدنناوخ یتیگ نیب

 دراذگ نامرابتخا رد 5

 شباق هک مراد هاروسیویل جلاکی تیس زا مه

 یمن سناسیل ندناوخ بوخ هکارچ مدرکن
 او یئاهفرح هچهب ار منآ اقآ یا) دهاوخ

 یلصحم یدازآ یاقآ هک تساجنپا (دیرادیم
 سابل طقف دنارذگیم یتکلعم رد لاس تنههک

 -یمیلصحم حیرفت درخب هک درادن درخیمن
 ترسنک و دنیبیم رتانت . دوزیم امنیس . دنکیم
 رتشیبو تساهدید رتشیبتقونآ دهدیمشوگ
 ازور نیا ردارب الاح دنک هسیاقم دناوتیم

 میهدبام هک درادن یزپ نتفر كنرف رفس
 یناهنآ هچ نیشام یاهلالد ماعت رگید الاح
 هپچ و دنتسه نتفر ناملآ و زنب لهاهک
 ابادخاب ... كم و وراماک لها هکی تاهنآ

 هب ار زابنیشاسكی تاعالطا دیئوگب مسرتیم
 نم ینکیم راطقنیشاع مسا و یشکیعام خر
 روت اب و ندروآ زتبهاررسو ناملآ ترفاسم

 شرگید یاهلکش ای و ... یزورونیاهشدرگ
 یلیخ ناتهبناج ردا ربامش الاح « متفگن
 دصح رد ماهتسناوت نم (رچ هک دمآ تخس

 داز یاهنب رتهب
 و یس زاغآ تبسانمب هتفهنیا رد []

 یاهژیویسا رم ناریا ویدار درگلاس نیمتشه
 اپرب ناربا یلم نویزیولت ویدار هاگشاب رد
 هتشذگ لاس یئوپدار یاههمارب نیرتهب و دش
 . دنش یزیاوج ذخاب قفوم

 ناريا یلع نویزیولت ویدار نامزاس
 نویزیولت وویدار یاههمانرب نیرتهبب لاس ره

 یاهنیرته زیاوج هک دیامنیمادها یزیاوج
 هتنهنیارد و دش هداد شیپ یدنچ لبق لا ۱

 .دش عیزوت ویدار یاهنیرتهب زیاوج زی
 یرریزا یپ اهامانرب نارواد تّئیه

 حرشب ار دوخ ءارآ هتشلگ لاس یاسما رب

 » دنتشاد مالعا ریز

 وبدار همارب نیرته لوا هزیاج [۲]
 هبهت رطاخب «ویدار دیلوت كدوک » هورگب
 همانربهب مود هزیاج [] .نالاسدرخیاههمارب
 رددش هسیهت « ناسارخ مدرمو نیمزرس»
 زکر م. ناريا يلم نویزیولت ویدار نامزاس
 نانساد همانرب هب موس هزباج [] نانارخ
 «ردیحلک » ییویدار همانشیامن هیهت رطاخببث
 «یناهارف دازهب » یلادرگراک و هتشو

 هیهت - «ناریا یتنس یقیسوم لوحت» نتم
 هریاچ [] . ناهنصا نویزیولت ویدار رد هدش
 : یلازریم رخصایلع هب هدننک هیهت نیرته
 رطلاخب ویدار یملع یاهامانرب هدننک هیهت
 یراکمهزا یریگهرهب رد شخب رم شخوک
 و اههاگشناد ۰ یشزومآ تاسوم « یملع

 . نادنمشناد

 ویدار ناراکر دنا تسد هب نینچمه

 یسسویدار یاههمانرب و دیلوت زکارم رد
 نارواد تشيه فرط زا ییاههما قیوشت

 دشهداد ناريا یلم نویزیولت ویدار نامزاس

 :زاتسا ترابع بیترتب ناگدنرپ یماسا هک
 -۲ . دهشم ؛ یدابآریخ سابع - ۱

 زکرم - ۳ . دزی نویزیولت ویدار زکر م
 هیهت رطاخب سابع ربنب نویزیولت ویدار
 کرم - ( . «ییایرد زبس غاب » هعارب
 رطاخب ,(ناتسزوخ) زاوها نویزیولت ویدار
 . « میونشب لگ و ميگبلگ » همانرب هیهت
 رطاخب , جدنتس نوبربولت ویدا ر زکر م - ۵
 زک رم - ٩ ۰ «یمرگر س و هعمج» همان ربهیهت

 سست

 و مهدب ارامش باوج ميلیصحت هرود اشنا

 یاهلکخ همهو ...امش ...اه .. اقآ میوگن

 و تدناوخ متفگ . ميئزيم نکشب فلتخم
 نادرگر اک هک نویزیولت رد مهنآ ندیصقر
 رسستگر زب4 یاقم رد ... تسیئدب هک دراد

 یاهلاکیزوم ماعت و یلنپما زیل .نیلكمیلرش
 ا رچدتفگ دناهدیصقر و دناهدز خیراتكرزب
 هکنیا مناوخیم نم متفگ . ینکیم راطق مسا
 سنفگ ... تسیرگید هاگتسد اب تسیچمربوصت

 یارب دیناوخیم نویزیولت رد رگا امش
 هل تسها دیاب ... دیناوخیم مدرع

 یدوجوم ,ینعی یرگیدسک ابمیوگیم نع اقآ
 دبتفگ مداد ار ناتباوج تسا نادرگر اک مانب

 رتاثت متنگ . هشونامش یاجهب یرگید سک
 و هلابو لوادتم یانیس و وش ابار ناندوخ
 هاب یاهلصاف دینی دینک هسیاقم كيفارت

 ااصا ارچ هک دیدیلاس مهب نادند دنرادن

 هک هدرک تارج ناوخفینصت مناخ نیا

 ۳جدحنصردایفب

 امنیس کانه رف شرتسگ هدیمز رد دیفم مادقا ثای
 تاتیتحتلک هرادا فرط زا اریخا 0

 ۰ ره و كنهرف ترازو یغناملیس طباورو

 یئامنیس همانبانک - یا مهمانبباتک دلجدس

 - ۳ یشامنیس تالاقم تسرهف - ۲

 ینارپا هدیزگ رب یاهنلیف یاصتهار

 ر بلاج بلاطم یواح هک تسا هدش رشتنم

 هعاثا و امئیس هنیمز رد یاهدنزرا رایب

 اهبانک نیا دنچ ره . تسا یئامنیس كانهرف

 یگرزبو كچوک شیبو مک تاداقتنا یاراد
 هتباش تامادقا هلمج زا عومجمرداما , تسا

 رد رنه و كنهرف ترازو هک تسا نیصت

 ددصاق ملیف هدننک هیهتهتفه نیا رد [7]

 زا همه ینویزیولت لایرس ناگدننک هیهت زا
 عطق راتساوخ و هدرک تیاکش هداوناخ كب
 روم روبزم لابرس رد هک یتتم یقیسوم

 . دش درپگیم رارق هدافتسا_ياههما ربایهت رطاخب « زا ریخنویزیولتویدار
 : یدادرا رق پجوىب دونشخ نودیرف هسانرب ۷ . «بشرهش» و «باتفآهاگرذگ» «درفناهچ دمحم » هب یرادربادص ۰
 وتساهتخاس كيزوم ثدصاق ملیف نتع یارب نیچلگ ههمانرب - ۸ نارهت زا«مدرم كنهرف» _[0 ۰ كلوراد» هلارت یرادربادص ر
 ملیف هدننک هیهت رایتخا رد الک |رثآ زایتما . نارهت دیلوت هورگ زا ماتاه رسطاخب ات رتکد هب ییویدار نتم ه

 : زا
 - ۵ هحفص ۲۲

 وتساهدروآ لمعب امنیس ثانهررف هعاشا هنیمز

 یشامنیس یامهباتک نایمرد اهنآ یاج
 . دوب یلاخ

 لک ه«رادا مادقا نیازا شیاتس نمش
 میناديمن تسانمیب؛ یئانیسطپاورو تافیقحت
 دوب اجب هک میوش زکذتمزین ار هتکننیارکذ
 دشیمح يزوت یمومح تروصب تایرثن نیا
 اهلآ هیهتاب دنناوتب امتیس نادنمقالع ۲

 و اسصنیس راکپ تبئ یرتئیب یر« رهب

 نیا رد هک .یلاقیقحت
 .دنننک ادیپ کا

 هدنهدیم ماجنا هنیمز

 هداوناخ كب زاهمهلاب رس ناگدنزاس زالدصاقملیف هدننک هیهت
 درک تاکش

 هتنهدنچ تدم كنیا « تساهداد رارق روبزم

 تم هکتآاب - رویزم كيزوم هک تسا

 رد ؛ تسا هتشذگ هلدصاق شیامن زا یهاتوک

 نآ زا و هدش هدناجنگ روبزع لایرس نتع

 هسهت تلع نیمهب . دنرگیم یرادربهرهب
 تیاکشروپزع لایرس ناگدنزاسزا ملیف هدنک
 تراسخ لایر نویلیم كي یاتدا و هدرک
 , تسا هدومن

 ان و هراتس ت ۱۸۲ هراهش



 یناربا زوزیاهملیفشورف

 زا ده تساتاب تاعزاس لوصع بآ ریز دان رف ملف 8

 نولستسی دودح یشورفبسک  ایسآ هورگ رد شناعن هننک هس
 ۰ هل 9 . تفاب نایاو تتسامت ان

 رق-شوب رادنک رش اب میلیف سا
 , هو هنلت هه 2

 دار دیعس تک رشاب هک ملیف سراب لوصحسلا رزب توس ملد

 هسل ور بس تلبأت ها

 لاسروت واهو رگ ردشیامنهتفه ودزا دستتسا هدش هتخاس ندرقآ شو و
 . تاب نایاب یششبامن لایر نوسلم 4 دونح شورف بک و

 هتنهو ابورا هورگ رد شناس هسه ود ۱ نصب لا راد میلی شو رف

 هجوت اب تسا هدسدرگ لار نویلبم هد دودح كابتسزاع امیس رد مو

 نا رکا هب

 شورف عومجم
1 

 رب بل

 , دیآ رد شبامن هب یریاک امن رد هک ملی فا لوا

 . تسا هدیسر لابر تولم .دراهچ

 هتخاس نگنو یلیآ و وجلد نازرف شویراد تک رخ اب میلیف نیا
 . دون هیت

 یاربنوب زی ولت حرط
 ناربا رد امنیس درسی
 رتکد تیریدماب نویزیولت هباتساو«مایفگنهرف هناخ» *

 هب هاو ؛ ملیف ثاهره ی«اح

 هب , نارپا یلم نویی وار نامزاس
 ۱ تعانخ و یاهراکحات و كيمالک رانآیهیلک یروآعمج

 باس یاهتسرف رد ۷ ۰ دزادوبیم افتیم
 نویزیوق نارگافاش یارم اراهآ ییرعب
 یرااآ هک تسانیا مهم هتکن . دنک سشخپ

 هوتیب یروآمرک « ویئرآ » نیا رم هک

 شخپ نویزیولت زا بسانم یاهتسرف رداهت

 یماصتحا نلاس ككي رب یدوزف هگلب ؛ دوشیم
 دحا وخرایتخا رد نوییولت هک ملیف شیاهن
 - درک دهاوخ سبسات امار اب و - تفرگ

 3 . تسا هدرک راکب

 یاراد , ریوصت موهنم و شزراگرت یاب
 دیشاب یروصت و یرادیب كهرف

 ریوصتجیرات ینیرط را تانحره نیا
 دهاوخ یتغ و یوق رورمب و دیآیم دوجو»

 ردناربا ,یلم نوزیوش ویفار نامزام و هخ

 « ین كاح رف هناخ» دحاو مجنیاماجناتهح

 یروآهرگ نآ هفبطو و تشاذگ ناینب ار
 رعا یزاس ملیف یاهراکهاخ و كيسالک را"

 بیبر - دتتسم - یناتسلد یاب 1
 لوط رد هک تسا هرین و كرجتح و یفاق
 هنیبنگو مدن هیهت یزاسیلیف نیز لاسداتتح

 دو "او یمازا یاهراکعاش یاناعق . دمآ دعاوحربشپ انیزیق

 یمن هورگ هب : لحم نیا رانی
 لایک و ملیف یروآییج ۱ .دهاوخ داد پیترع اعا . درادب صاصتخا

 تلرهساب : ادنیس یمقاو نارادتسو» هک دن

 گنهرف هباخ » رجنم یسواک كنخوح
 ریزک مالعا .دحفو نیا فیاعو هرارد هیلیف
 یرسوص یناسربایپ هلیمو نونوطا ناوچ
 ریوصت گرزب رنح هاگپاج هک ایی و تسا

 , دراد كبدزت یگنب نونوق# ۷ تا |

 هب رتاح لاح رم : هوزفا سواک

 زوص هناخادم - هاخیکم ۰ «اهاک
 ام یاهناگتس و , یادت اتو
 كمرف هنان» رد مليف نلاس هثب و ملبف
 رززک ميعاوخ سیسات «ملهن

 رک نیا رد دشيروآسرک یاب
 اچ جن کبد دهاوخ شعب نویی زا

 یتانبیروپ
 و یزان یارب

 دش اکث رمآ

 لااب یوتسارا رق

 ملیفنیا رد ونیچاپ

 نصب یو

 مزاع ملیف

 دوش یزابمه

 یامنیسفورحم هراتس یئانب یرروپ 0

 3 درک تسیرع اکیرمآهب هتشذگ هتفح ناریا

 احن آرد هلک نونبرف تسا رارق هک یملیف رد

 دیاس تک رش دنک هیهت

 رضیچاپلآ ملیف نیارد هک تسا میاش
 تحم تروس رد و تشاددهاوخ یزاب زین

 رویزعلیف رد یئاتب یروپ پیترت نیدپ ربخ
 . دش دهاوخ یزاسح وا اب

 ءرایکیمتشذگ "لاس طساوا هلگ نودیرت

 رد امتیس خیرات كيسالک و شزرااب یاهملیف

 و نانیوجشناد هدافتسا یارب ملیف نلاع
 لمس طیارش اب ملیف تحخانش هپ نادنمقالع

 . دش دهاوخ هتشاذگ شیامنه
 دحاو نیا یاهتیلاف هیجوت رد یر

 تیوب دودح رد زضاح لاح رب : تفک
 دلچ ۱۰۰ دودح , امتیس یاهراکهانزا لیف
 وددش یروآعمج امنیسو ملیف «راپود باک

 امنیسو ملیف هرابرد یراودا هلحم ۲۵ گرتشم
 كسی لیکشت یارب راک تامدقم ب میته
 , هحفص و ملیف ثپزوم تهج هناخادص

 و تسا هدش معارف زین .يرتاک و تساک
 یاههرودیاتقا و یروآیمجیاریزین لاسا
 نیا .ذرک ميحارخ یزیرهمانرب ملیف شین

 هثپ نادرگ راک كي ساسارپ یزیرعمارپ
 نیارب و دوب دهاوخ روشک كي و هتییرفه
 مسیعاوخ لیکشت یئامتیم یایرود یاما
 هزایرد دوخ قاتخس همانا رد یسواک_.اع
 هانحرف ,ندناساتخ یارب دحاو نیا تاماستا

 یارم : تنک نارگید هب نارپا قتل 

 زا راج رم یناربا ملیف لاویجف یرارگر
 یزاملیف هرایرد یملاطم نتشون اب و ناب
 ۳ دا لب یامادقا ناریا رد

 نم روظنم رثالاپ و ته شثبا* و
 هتساونازامبلف 4 هروتامآهلیسو هک تب
 .دوشیم هتخاسیتلود یاهلادزا

 گود طتف یئاهچ حطس رد مع
 تی رورپ یک مایا
 لب اقای هیقب «تل* .دیهش بارهس» یزگید و

 ۳ ی یر و
 وف اهنآ بلاف هتبلا هک .دنراد رارغ دان

 .رعس تعم لب ناطروتک جلس
 ناهیک : زا لقت

 تحارساپ و

 اک راک :امنیس ره تیلاعف

 0 ) جم ت دوویلاح مزاع و
 تیل امت یر متد

 ۴ تردابم ملیق هیه

 ۵ هک تاهدروایم معارف

 تکرش نآ رد یئانپ

 * یاهنب تباقر تسا یتدم [7]

 ۳۹ * و ثهرف ترازو نینام
 و تا دایرج رد نارنا یلع

 *8ریولت هک هدش یشان اجنآ زا
 ۲۳ ی

 ۹ داجیا اب درادرظن رد

 ا رو لل ثب لیکخت . «ملیق

 4 ۶ ینامنیس هدنزرا راثآ یشیاس

 ۹ ۶ ترازو هکنآ تلعب رگید فرط

 ۱۷ ۳ ان هیعز رد ار نوخ رمن

 الاجنا اب ات هتخادرب شالت

 حس فورعم یاهملیف شیامتب

 هد راک نیا رد وساما یلصعا
۱ 

 ۱ بولک یدوزب و هفرک یحیی

 ۳ ددرگسع حاحفا ۱

 . ۵ لحم رخ بولک نیا
  ۳ دورپ قلعتم هک نا رهت

7 
 *.یسنام ۳

 ۳ و رو زم

 ۹ هنننک هنهاعم روا



 دونس مامت نالد هتوس

 نیرخآ نونکامه یبتاح یلع []
 ار شاءزات مثیف یاههنحس

 درپیم نایاپب

 ارنآ یرادربملیف .روما هک ملیف نيا رد

 نالدهعوس مانب

 دشمامت نیموکحم یرادرب ادص «یزحنرس اب و دحدیم ماجنا ولراهبكشوح
 نا رگیزاب ۰ تساهتفر نیبرود یولجیتنگنه

 زیورپ - یقوئو زورهب نوچ یمان بحام
 ولشادغ آ.رهش - یخپاشم دیشمج - هداز ینق

 دن راد یزاب

 تسایسابع یلع نالدهتوس هدننک هیهت

 نونکامهزا نارپآ ملیف هناخ رد []
 دوشیم مهارف كرزب ملیف كي هیهت تاعدقم

 رارقییرود یولج یراجلاس رخاوا رد
 هدریک

 ءاشنهاش یکدنز یور زا هک ملیف نيا
 شاوبراس سابعءاش یوفس كرزپ
 هضاب میطت هدنیون و ققحم ءورگ كي
 سا رارق هک درادمان «ریبک سا ءهاخ»

 دوشهتخاس یگنر و پوکسامنیس هقبرطب

 اکبرمآ میرب
 ناورش ریما 0

 رد ؛ تسا تردق و رورغ ملیف ینادرک راک

 ناتبات رد دراد رظن
 «اکیرمآ میرب» ماناپ

 دم هل

 لومتم نرنکامه هک

 یرگید ملیف لاما

 ۵ تسا

 مدیق تضن شقن رگ افپا یدروت امیاكيب
 دشاب

 رارق هک دنک هیهت هدا رپیحت

 رب » یرادربملیف زا یتمق « اکپ رعآ می

 . دش دهاوخ مایا اکیرمآ رو وکک رد

 وصحمنیموکسم ملیف یرادرپادص []

 رظن ریز هتفهنا ناری ملیفهناخ دیدج

 دیشمجتخت ویدوتسا رد یلیعابسا رهچونع
 بام یداه هک ملیف نیا رد تفای ماجنا

 ینادرگ راک شدوخ زا یئویرانسساساریارنآ

 ,هچونم - یماطتنا هللاتزع تسا هدومت
 س روپناجتز سکا - یپانچ هتشرف - یدمحا

 تکرشزرواتک یلع دمحم و یریفص
 یادصورسرپ یاهملیف زا نیموکحم
 ناریا یامنیس
 .دش دها وخ مقاو هجوت دروم ناتساد

 جرپا
 دنراد

 تلمپهک توپ دهاوخ لامصا

 تعادب

 هزات ملیف و شوبراد

 یدادرارق بجومب تیساناپنامزاس 0
۳ 9 
 دایرف » .ملیف هیهت نام زر ون شویراد اب هل

 هر ددص رد تساهتخاس دقمنم «پآ رپ

 تامنضم كنياهک تسا وا زا یرگید ملی

 درگیم مهارف ۲ رد نآ هیهت

 ,سگیزاب و ملیف نيامان دروم رد

 نامزام ن

 یت اعالطا یدس یاههرامش رد ن

 هاد میهارخ زارق دوخ ناگدنناوخ

 شاپره ورسح هتخا توکل ملیف رد ونشادغآ ه رهخ و یفوو رورس ۲0

 ا هرادمان قتع یتس و هیدشن مامت دزب ریم یکشا بشما
 شیب نوک ات و دوشیم یط شیرادرملیف ۳

 هدش هخ گ .٩ بشما ملیف یرادربملیف هکنآ اب []

 ۱ نا رد یرا زاغآ تسا اهتدم دزیرریم ,یکشا
 اتو + زیل نآ ینف روما زا

 نا یرادربملیف زا سناکس دنچ زونه

 یا ره نره رخ شات

 ملیف زا هقیف

 تقمو «دش

 5 هاب دهم نسح ارن تسا هتناپ ماچنا

 وه مارا بت قوفو . نقاب

 ژرمارف نآ رد و

 دا رادیزاپ یتلاح میفر و یقبدص زرمارف

 دوشیم ضوع توکلم ژانن و«
۷ 

 نارهت ملیف یناهج هراونشج ر شاتیرح

 شپ امن هدامآ اهتدم هکنآ یا تم
 ۱ ۳م اس

 تسا هتفرن نارکا یورب زونه تسا
 دنترابع هک هدش هتخاس ملیفانیت رد تسا ددص رد كتيا شاتیره ورسخ هک میاهدینش

 هح تن و تنوشخ لصف . ناهار دراد رطن رد و تسا ملیف ظاتنوم رد ینارییفت

 بوت دنک ضوع ارنآ ژاتنوم
 تسا یلاح هج رد داقتعا ب یقوو زورهب تک رت اب توکلم

 هک امرد ولشادغآ هرهش - یماظتنا هللاتزع
 هشذگ یاهلاس رد هک ملیفارییس [] تا هدش یرادربملیف

 ۱ را 22ت ٌط ۰ 5

 یر تک تاب تام
 زی رضاح لاح رس و هراد هنیمز نیا رد دوشیمن هتخاس

 مایهتسا فیقوت لاح رد هک اهیتبرغ ملیف یْب ملیف دروم رد میتشاد یربخ []
 ی:!سننچ هک دراد هیهت تسد رد یرکیر دهاجم ریما طسوت هک لبق هتفه رد مدنگ

 , هیقاثیهویدوتسا رد تسا رارق وچلد دسم و

 نیا هک میدش علطعم هتعه نیا دوش هتخاس
 تساهدنامن یقاب رتشیب نآ ز

 ینادرت راک یطاهماطن طسوت.درادمان داقتعا هک ای کا ۱ ملیف
 دنهاوخ دوخ هیامرس اب دهاجم و وجلد ار

۱ ۱ ۱ 
 .مج را دیلوتر

 ۲ اجیرف تیا یلع - مارآ هرادن یراکمح

 تفرگ هناورب نا رهت مالد
 دج لوصحم نارهت مالس ملیف [2

 ناثوک شزپراد طسوت هک ملیف سراپ

 ملیف د هیقاثیم ویدوتسا و تخاس

 تسا هدنام قوعع تراع

 هلج دنچ شیب هکنا 03
 یقاب ۱ هناورپ دخاپ قوم تسا .دش یلادرگ راک ۱ ار

 هیهتو ناد رک فاتح ا 1 ضرعمبتسا رارق ءامیادرخ رد و دش شپامن

 یرادلیف وما لیفت رگب و دننک . دوش هدراذک شیامن 4 ۳ ۳

 ۱ ءدناب قرعم ملیف ناتوک کد هیامرس اب هک ملیف نی

 دنتهیلصا یاهقن رگ افیا ی سی ع ینادرگ راکپ یا رب  ی یسضترم نوچ یناگشیپرنه تسا «دش هیهن

 راس یداه یاتخا سموکحم ملیف رد ینانح هتشرف و قدسحا رهچ رم 8

 افتر هرات - ۱۸۴ هرامش ۷ هحفص ۲]



 هسزاتسیارب دوویلاه را یصاصتخا
 دووتسباتنیلک اننابدلکبام ؛ دووبلاه رد امت 1 "

 اهن

 ۰ ۲ |1۳ 1 سس
 مییببا زنا ريامرادتسودی 

 ادووسبآتیلک » ندید یا ربیتقو 07

 یوپدوم هب وااب ینوکتنک ماحنا و
۶ 4 

 مچ رک یا یاهیریت رد ۷ ح منو

 ی رو یروج» نی

 هدرپ یورعب یفاپ مان نا ره ردیلیف.رب

 یاب ؟جروجنادفیج» اب دا ده » ۳

 یاثنات زا مسیف توپخرس نارکی
 مسمو رب یابی و تنکیمرزابدوخ دی

 و هوم شرضاخ تبار تیالح وب

 اروا اهتیسدرپ یوررد هک هچنآ .یالخ

 تسشلاح یا هدهاتم ؛ میو هتخات دی

 سن" تایم رظنب . تشاد یک زا مب

 تساءهدومن یضار ار وا مثیف یلاه شیابن
 نآ ناهرکراک ماقع رد وا لاح ره نوچ

 ومتیع .سح

 نخ بید منی راک منش قفدع

۳ 
 ض ۳ و بت

 یکف - ًامثیم هراتس هم هینب امن ۳

 ینامنیس تالحع نیرفرادب ّص

 قابیتتااب یلیخ و هنکم لاقتم

 نت هیچ ۱ رد هک د دعا هی

 چاخامت سرد با و ته هدش هتخات

 هچو ؟ هب ضرب
۹ 

 دناهداد شیامنوا زا نونک ات یئاهملم

 نامز زا نارپا ره میوکيم واهب یتقر
 هب# «رالد تشم كي رطاخب ه ملیف سیا.

 یسقاب بوبحم رگیزا كب نادچنح زور

 نا - ایئد طاقت رتدیم لثم : دیوکیم

 دیدن اداتش ارم هک دندوب یلایلاتیا یاهنرتسو

 و کیرما یاس منو لپاع یلیخ اما

 متناپیم ,یتیعقوم نینچ نامیوخ یاهملیف
 هتیمح ام ناکدننک هیهن و نازاملیفه افسانم

 زادوپ و هدش هتخانش نارگیزاب هب یکتم

 نارگیزاپیور ندرک كسبر ثارچ و دناهدوب

 هکنپااپ و دناهتثادن ار هتساخو و نارج
 یققفوم راک دناوتپمناهنآ دنکيم رکن
 , اعءرهچ نونک ۷ كخ نودب . .دنیامن هئارا

 (.شفاین تسرف رطاخب یدابز یاهدادعتسا

 اصا - دناهدش شومارفاب و هناهفر تس

 هب تسد یئاپورا نازاسلیف هک میدید المع
 دهدش مه قفوم و دند] یکسرنینچ

 طاخب» ملیف نادرک راک «هب وا ولج رس»#

 دیحم و بوخ تخانش كپ اب «رالدتنمكب

 غارب هوخ نرتسو یاهملیف نتخاس یا رب
 تر هدشن هتخاش نارگیژا رباس اب و نع

 ماگهکیلاح رد - دش مع قفوسک میدپد ء

 همه ییابورا یامنرتسو رازاب یمرک
 - دندرکن یراک نینچ یئایلاتیا نازاسلف

 راتتسیاهمان اب ار ینایلاتپا نارگیزاباهآ
 - یم تکرش "دوخ یاهملیف رد یئاکیرما
 . دییاد

 هراس ۱۸۲ هراش - ۸ هحفص 2

۳«# 
 ی

1 

 یابتاطا زا یکیب ام عفوم نیا رب
 رد و ميامدش دزاو رنراو یناپمک ٍسار

 وا هب .دریگیم سکعامزاساکع هک یتسر
 رليفنیازا لیقام نارک ثابت هتبلا : یوم
 و ینویزیوطت زایرس

 دنا اخ

 فک

 اش هرهچ + «دب اهور

 لشم لا نیازا هوا -

 هتشذگ زا ینارطاخ دایب دووتسیاتیلک هک
 -یمرارکت راممنچ ار هدیاهور» ؟بجیم
 | اقاو : .دبربیم بجسن ۷ سپمو هد
 ام سرم همانا دم و ؟ نیاید ار لار

 تسودار لاپرس نیا یلیخ نک کی
 یتراحمصت رد هامیس تلاح اب نوج مت
 لا رحاپ و نآ رب یزاما - تناسدعد

  تیاتیو تسئاوتیمن نم یار هک
 نوچ - دئاب زآهنیا لامک +

 مگا اس نازاطبف# هیات ۶
 رک یاهلر »نیم ههرسنیید اس

 اضس

 دف دن

 متنریذپیمقایتشاایاراهنآ زاپ هک - دندوب
 ةيرط زا ات متخام «دیاهورد دام تم
 یزاب یارب ار میوح قاقعنا مناوت نا
 توست هب یثامنيس یاهملیف لوا یاهلد ما
 نامز ۱٩۱۳ ات ۱۹۵۱ زا لاس تصع . مئاسرم

 متشاد هک میوکي دیاب الاح و تسیب یمک

 گرد هک مدنال وبقیم مدوخ هب و مدنیحتبمو
 تب یاهملیف هنییرنع و ری ۰
 وثجرس» نامز نیمه رد دنام مهاوخ یلا#

 مع ایلاتیا یامنیم رد هک یزاسلیف ِت

 دامسانرب و دما .نم قاب
 جیرتت ینیلاتا نرتسو كپ نطقام

 یامه هحسنالعو قاهتشا ناچ وا
 ناجیه هی یم هک هوسیم يفتت

 مدربنک ید نکف 52 یر ّ
 اکیا زا يراح رم لاح ره ترک

 ۱ " هرتسو شخاس یارب هک متشاد
 دثاب یئاکیرما یاهیحور يا

 نيا رد دتمستماقااب ریمز رس نیا

 ۱ ۱ ؟داد یداقتعا نینچ مه الاح و
 ۱ الف تعم

 ی رطاخب » ,ملیف
 » لر

 نرتسو كي یلو .دوب یققوم
 اکدر :

 زر , . + یرق رطاخب مهنآ تیقفوح
 ۳ نیا

 مو ۲ نیارد هک دوپ شاهدنزاس «داعلا

 ۳ زا هکنیایاجب وا دوب هداد

 ۷ کاهژات راک دنک یوریپ ام " هجا رد یا اک ننک
 نه یارب هکنیا

 سص وصخی .س تادماجتا

 دهان ي ۲ تخاس یاءزات
 م» وحو ی لخ پیت كي

 ورد :ثِ
 ۳ رهن زا یلو درس و مار

  يهآوخت وخ و ماقتنا هشت

 اه تر ین نارگ اشامت
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 ارم ردقنامه قرش زا یاهطقن ردمنک رواب تسالکشم مییا رب #
 حس

 ماهدش دتخانشاکی رمآ رد هک دنسابشیم

 هدسک نوسفا یاههبذاجنم یاربهثیمه ی گشیپرضنه و امنیس #*
 سس ننه
 * تسا هتشاد

 ۰ دپ+ پوخ» و ۱۹۱۵ «رتشیب رالد دنچ
 كي رد یتح مدرک رارکت ۱۹۱۷ «تشز
 رهاوخیارب رطاقود» مانپ یئاکیرما نرتسو
 حیجرت«لکیس ناد» شادرگراک هک هاراس

 . موش رهاظ یپیت نینچرد نم داد

 نسچ ردار امش یتقو ناريا رد [7
 یناوج« رپوک یراگ » هک دننفگ ۰ دندیدیپیت

 یرلف هچ امشدوخ ۰ تسا هدش دلوتع
 1 دیراد

 ارچ ؛ متکیمنرکف !! رپوکیراک
 رگیزاب كپ رپوک نم رظنباما ؟ ریوکیراک
 هک - یئانثتسا تیلباق كياپ دوب هداملآقوق

 تیعقوم هب دناوتیم یناوچ رگیزاپ رتمک
 یارپ یتهابش نینچ لاحرهب . دباي تسد وا
 دشاب زیگنارورغ دناوتیم نم

 راک هب هنوگچ هک دیلوگب ام یارب ۲

 رستهب میناوتب ات دیدش دنمقالع یرگبزاب
 . میساشب ار امش

 ۱۹۳۰ لاس هم هام مکپ و یس ردنمس
 هرود رد . مدمآ ایلدب وکسینارقناب رد
 هب اسوصخم شزرو هپ یناتسریید لیسحت
 یاههراتس زا یکی . مدش دنمقالع لابتکسب

 سیمن شزرو نیااما . مدوب ناعهسردم میت
 هراس و نامرهت

 ات نم یارب دوب یتسرف لابنکسب رد ندوپ
 ميايبرانک لاسروینوی یناپمک اب نآ قیرط زا
 و امنیس . موش هتفریذپ رگیزاب ناوتعب و
 یاههیذاج نم یارب هشیمح یکشیپرنه راک

 اصتیس نادنرته و تئاد یاهدننک نوقا
 .دندرکیم مولج یاهداعلاقوف یاهمدآ مرظتب
 یاهتنم نم یارب یتیعقوم نیسچ هب ییایتسد
 دبمب او لاسروینوپ یاهیناپمک .دوبوزرآ
 اهتنم دنداد یرگیژاب تسرف نیپ واكرآ

 .دندرپسیم نمب یکچوکیاهلر هثیمه
 تیقف ومكپ «دیاهور» لاپرس رد یزاب

 نآ قیرط زا هرخالاب هک دون هرظحم ریغ

 . منش قفوم
 یسلادرسگر اک هب ارچ و هنوگچ ۲0

 1 دیدروآ یور
 نیم یار » ملیف اب راپ نیتصن س

 ملیف ینادرگراک «زاونپار یتسیم كنهآ
 هلحرمزا نتشذگ منکیمرکف . مدرک هبرجنار
 ؛امنیسرد تیقالخ دح هب ندیسرویگشیپ رته
 نامه رد ندنامو دشاب ندیسر لامکهب یعون

 ندژاجرد یعون نم رظنب یکشیپزنه هلحرم
 بحام عقاو رد امنیس رد نادرگراک . تسا
 رتشی ار عوضوم نیا دیاش تسا ملیف یلسا

 . دژام عناق ارم تناوت

 نینخنماگ نامه رد « دندروآ یوریزاسملیف

 هما دا امشاما - دندادن همادا رگید و دندنام

 : و ارچ دیداد
 یمن یدایز ریچ نارگیددروم رد ب

 ینادرگراکاپ و دندش قفوماهنآ دیاش , مئاد
 و ترورض هن هدوب سوه یعوئاهنآ یارب

 .. مئادیمل اعقاو

 تکش راک عورش نامهرد نم رگا
 د راکنیالاند تقوچیه رگید , مدروخیم
 ۱ -- متفرگیمن

 حایتحا

 مدرم ار ملوا ملیف نوچاما
 همادا ینادرگراک رد مراکبمهنم دنتفرپذپ
 ملف نتخاس هک .منکیم لوبق هنیلا , مداط

 یداسز تیلوئص و تسا یرسردرپ راک

 هتیمه زاسلیف كي هکنیا اسوصخم . درادمه

_- 
 رس

 
 و کی

 ری
 10 زی ین سا

 (اسنیس هراتس راگنربخ ) نایاب لکبام 7

 رد جروج ناد قافتأب دووتسبا تنیلک [7

 هنوگچ وا ملیفاب مدرم هک تسا پارطنا ر
 لوس ناگشیپرنه .دش دنهاوخ هجاوم

 و اهینارگن نیامامت نتفریذپ هلصوح
 یفاک هبرحت رایکی ودنرادن اراهتیلوئم

 دنیاین راکنیا درک هشيمه یاربات تسا
 . دنکیم قرف عوضوح نم یاریاما

 «یغاب رلبویزوج » ملیف هرابرد []
 ؟دیهدباساب دیناوتیم یتاعالطا هچ

 هبددر گیم زاب ملیف نیا یارجام

 و اهیلاش نیبام لاصفنا كنج یاهلاس ناگشیپرنحطقف اهنآ نوچ,دننادیمننایچاشامت

 لوا رکیزاب رتشیب مهنآ - دننیبیمار ملیف
 :..ار
 كينم یارب ادتبا ملیف نتخاس هب لیم

 اهاسهنک هبرجت مه ارثآ هک دوب هسوسو عون
 مهاوخیمنوچ - مراد تسود ار راکنیا الاح
 یجاغامتو دوش نایب نم هقیلس هب ملیف یهمق
 ارجام هب مکیم باختنا نم هک یئایاوز زا

 را هب هک ینارگیزاب موع اما 7

 6 نسسروتو # نت

 نتخادرپ طقف ملیف عوضوماما - اهییونج
 درم یارجاع هکلب تسین كنج نیاهب

 مجاهت دروم شاهداوناخ هک تسا یناوج

 یتقو وا و وشیم ینابرق ودریگیم رارق
 هب میمصت ؛ ددرگیم ربخ اب هحناس نپازا

 شیپ وا یارب یئاهارجام و دریگیم ماقتا
 .دزاسیم رتنینوخ اروا میمصت هک دیآیم

 هکدراد دوجو یتایصوصخ هسق نیا رب
 تیصخش اسوصخم وب بلاجیلیخ نم یارب

 «یغای» ملیف
 هک متف رگ میمصت رظن نیا یور - نآ نامرهق

 هک ار یلر میوکب دیاب و مزاب مدوخارنآ

 پیتنآ هب تسا یددچم تئگ زاپ مراد هدهمب
 هتخاس نم یارب هنوئلوئجرس هک یصوصخم
 یرگیدهقیلساپ ارنآ ملیف نیاراهتنم - دوب
 .دینیبیم ؛ تسع نمب قلعتم هک

 لرهشیمه دبراد تسود هکنیا لثع [7
 ,دینک یزاب ار درسئوخ و نشخ یاهبدآ
 امشیعقا و تایصوصخاب اهلر نیا هکیلاحرد

 ؟ارچ ؛ دراد یلک تافانع

 ینقو اما , تسیل روطنپا هشیمه -
 نا زاسلیف ۰ دنوشیم هتشول ین اهشقن نینچ
 زا رتبسانم نم یارب هک دنهدیم صیخشت

 یئاهبلاق نینچ رد رتهب نم و تسا نارگید

 مدوخمههدن ریگ میمصت رگاو ب مریگیم اچ
 . مسریم یسیخشت نینچ هپ ام ؛ مشاپ

 رکیدیاهمدآ شقن یافپا ,رگیزاب راک
 اهملیف رد ار دوخ لر اترورش هیابن و تسا
 هتشاذگ ماهدهمب هک یئاهلر نیارب تب . دنکیزاپ

 - 4 هحفص

 _س 2

۹ 

 تسوبخرس هثیپرنه جروج ناد اپ

 م یعقاو تایصوصخاپ امتح دیان دوشیم

 دشاب كاته مه

 »شقنع ون نیاهرابردار مرظن رگا اما
 تسود اراهنآ نم هک میوکب دیاب دیهاوخب

 یره» ملیف رد اراهنیرتهب زا یکپ و مراد
 ماهدرک ءافیا «فیثک

 یسغابیلیف تیقفوم هب دح هچات [7]

 1 دیتسه را ولیما

 دایر یفیخ

 یطرد رگاشامت و تساینانا و یح یلیخ
 كسی ثنج ایارش هنوگچ هک دنیبیم نت

 نأ یارجام نوچ »

 راوخن وخ یغای كيب ار تکاسو مارآزرواشک
 زا تسایداقتنا ملیف یارجام .دنکیم لدبم

 یاهشزراهک جرم و جره و ینوناقیبهرودككي
 هصیتت ملیف و دوب هتف رداپزا نآ رد یتاسنا

 دیابهک تسایطیارش نینچ رد هک دریگیم
 هک مينيبیم و وب هعجاف دصرتم مئاد

 . دی |یم شیپ ملا

# 

 «دووتسیاتنیلک » اب هک تم نیا مامت رد

 رخپزاپ «جروچنادفیچ» متشاد وگتفک

 ام راک شیرتکاخ دنلب یاهوم اب هلاس

 دهدیم شوک ام یاهفرح هپ تقداب و هتش
 یزابدووتیا تنیلک رانک رد ملیف نیاردوا
 و لیصاتسوهخس كي جروچناد .دراد
 راد لافتشا یرگیزاب راکب هک تسایعقاوو

 مسلیف رد یزا

 یریدوتسا رد «دش هتخاس نرتسو اب «تیمسا»

 هو تا
 نییمزرس» لاپرس رد سپس ویفرحمینسیدتلاو
 وا راک نیرتصخنم هش رهاظ « وییراک
 «كچوک هرعگرزب » ملیف رد یزاب امنیس

 دشدز مان هلحرم ات ار وا هک دوب نپررتر

 درب شیپ مودشقن هزیاج تفایرد یارب
 :یسلپام اپآ هک مسرپیم وازا یتقو

 :نیوکیم ؟ یشاب هتشاد تک رش وکتفک نیا
 رگید دشاب «دووتسیاتنیلک» .یتقو

 نیدب دنکیمن شوگ نم یاهفرح هپ یک
 هحدیم نان ار دوخ لپامت مدع وا بیئرت

 مسلیف رد وا راک زا دووتسیاتنیلک اما

 : دیوگیم و تسا یضار رایب
 یدرنا شتلوهک مفریلع جروجناد

 ۳۰ هحفص رد هیقب

 امخاس هراتس - ۱۸۳ هرابش



 تیعدتا ۱
 ۰ و
۳ . 

 ک 1
. -* - 

 ملیف كي یفرعم

 ؛ دناهتخاس | رفآ یناسک هچ .تسا یملیف هنوگج اههطسا و
 ؟ دش هتخاس هنوکج

 یا رب یشاداب
 «یئامنسرثا كي یسررب یارب#

 تسد نادب هک یاهزات یاهرایعم رد
 یتیاب زیچ ره زا شن 1 دبابیم

 نآ هدنزاس هورگب مشابهتشاد یرظ
 نشتخاب راک ر دناتسد هک یدارفا و
 هکت ساهدشهدید رایسب , هناهدوب رثا ثآ
 ناریا یامنس لوععم لاور رب یملیف
 یاج هک دونم هتخادرپ و هتخاس

 ءاما دنامیمن یفاب نآ درو ردیفرح
 دنعتم راثآ ننا نایم رد هاگیب و هاگ
 دنکممرهچ یملیفدنایم هدرب یورنهک
 . صاع یاهیگ یو تدوب اراد تلعب هک
 .دشابهتشاد تبحص یاج دناوتیم دوخ
 . تل اهملیق نیا زا یکی اههطساو
 ثي داجیاب دنتعم ام هک تس دیدرت
 یلامنیس « میتسه یراجت ملا .یامنس
 اهلاویتف رد هئارا رولخمب افرص هک
 یداع رگاشاعت و دشاب هدشن هتخاس
 و دنک هدهاشمارنآ یتحارب دناوب
 دونم رازاب رد الاو . درب تذل
 لاوررد هک یناهملیف « ناربا یامنیس
 هتناوتت ؛ تسا هدش هتخاس فراعتم ریغ

 7 راچا و هتشاد یفاک یلام هدزاب
 یرفتعاب راچد ترک يقج ار هد

 .تخاس فده هک یراجت ملا یاعنیس
 هعنآ نمض و تسادع بوخ رثا

 یاهملیف لوصعم لاور رد یلاتاد
 یاهیگژیو تطعب اذهعم , دراد یفارل
 یاراد : ملف یاهرهزر# نح
 اعامت ۵ و

 هزاتیخرب اب اروا ودرادیماو رتشب ار
 کم وریور عامجب یگدنز زا

 هراهراک زا یکی هک هرابنز رايسب و

 ی اب یتقواما . تیادانزابیزابتشع

 امنس هرات. ۱۸۳ هزامش ۱۰ هحفص امبب
  زا

 شالات تاب
۳ 

 ۶٩ ار وا « دوم وریور نز

 ات ؛ دبایم رگید یاهنز ماعت
 جم )کیم یسع رامهظا وان

 نو زا اما « دنکیم جاودزا
 چپ نت و تسا. هرابنز درم
 ی یگدنز همهاب « تسا
 7۳ نا زا دناوتیمن
 ۰ وحنت كد ار ها هک اجنآ

 ۱ دنب هعر ر و ۷

 , پد هکیلاح رد « دننکیم
 و راک

 ؟نآ

 دد تسا زارق یبسوز
 نور. یک شرسه رج

 ۳ رهملیف ناتساد

 هارو نگر زب و كچوک فعض
 روح رب ثكي زا هکتآ تلعب اما

 نآ یی آ دایسبو هنادنمشوه
 اه دراوم زا یرایسب تا

 ۱ ای. ۰ تسا هتفر نیب

 و شده ینادرگر ات نیا
 دللر وب یا روم رگم.تسلا هتف رگن

 دد م .نالبق هک . وجون و هزات



 هک ینادرگ راک . «هداز دمحم نسح»

 یگنهرفو ینغ هناونشپ كيندوبار ادا
 روشک رد مزال تالیصحت پسک و

 و هتشگ زاب نا رباب اهلاس زادعب اکیرم
 هدکشناد داتسا ماتم رد زین كئبا

 لوغثم تیلاعش كيتامارد یاهره

 ملف نادراک « هدا زدمحم نسح»
 اهلاس ددرگ زاب ناریاب هکنآ زا لبف
 و دوب رابداتسا وگاکبش هاگشناد رد

 زا دعب : تسا هتخادرب امن سیردت
 یاهملبف ینادرگ راکب ناریاب تشگ زاب
 اهلعسا و اب و دش لوغشم تدم هاتوک
 لب وط ملف و نارربا یامنیس یایندپ میق
 . تسا هدراذگ یزات

 رطاخب ؛ هدازدسحم راک تسها
 باختنا ؛ تسا انس زاوا حیحص كرد

 ححص اپوکدو نالپ باختنا  ااور
 تسا یزایتعا ملبف بوخ ینادرگ راک و
 یریگمشچ وحن نآ زا اههطساو هک

 ردا رملیف تسا هتسناوت و تسا هدرب هرهب
 یاهنسصخاش و هتسحرب یاهملب# در

 . دروآ ردناربا

 نادرگ راک رانک رد تسین دیدرت
 لوضخشم راکت زی یرگید هورگ ملیف
 شخب رو دومحع زا !دتبا هک دناهدوب

 شخب رون دومحم . درب ما یتسیاب
 نسا هکنآ اب. ملق رادرسلیف مات رد

 لبوط ملیف هیمز رد وا راک نیلوا ملف
 ماستم رد ار یو نیا زا لبق و تسا
 ترازوتدم هاتوک یاهملیث رادرسلف
 یاههطساو اما مياهدید رنه و تانهرث
 راد سلف تاب هریو تا زابتمایا رادوا

 هبرجت هک تسا هبرجت اب و رحبنم
 . دراد لابندب ار یرایب

 هسناسل هک «روما اُجر»

 یاهرنه هد کشناد زینادرگ راک
 ناتسسآ ماستم رد ؛ تسا كيتامارد
 یربهر رد تسا هتسناوت نادرگر اک

 هتساوخ ءاتسلا و نارگیزاب
 فده ندرک هدای و نادرگ راک یاه
 ۱ . دشادهتشاد تیتفوم یویاه

 هللا حور» طسوت ملبف ٌراتلوم
 زا زین یو هک تسا هتفای ماجنا« یماما

 نارگائامت یارب یسانشا یاهمان "
 . تسا یناریا یاهعلق

 نونکاتهک « ییرک نسحلاوبا»

 یون وبرانس هنیمز رد یو زا یراک
 هلعساو» ميظنتونتشون اب ۰ مياهدیدن

 یسگدنزاس یارب ار ماگ نیلوا «اه "

 ناوتیم و تسا هتشادرب بوخ یاهراک
 هدفآ رد دناوتب یو هک تشاد دیما

 یاعنیس یارب بوخ ناگدنسیو .
 . دشاب

 بوخ ملف ثاب نتخاس ناثفده نوچ

 یراجتتازابتما یرایسب زا : تساهدو

 بوخ یملف هک دناهدرک یشوب مشچ

 . دی دوجو

 هورگ ننا تلاعف هجنآ اما
 دوجو تسا هدرک لیمکت ار هدنزاس

 یاهزاوآ رپ و مان بحاص نارگیزاب
 ناج «اههطساو» یاهشت) هب هک تسا

 دیاهاشخن

 زا یتسداب .تخا

 دادعت رانک رد هک در ما یدروتابتا

 دنکیم یزاب لام رد هک ملیف یرامشد
 ها هنوگ رگد شتز ملبف ننا رد تک ر ش 8

 ,بگایاضر

 وا بوخ و تسدکن یرزاب و تسا هتخاب

 هک رگب زاب كیوا زا تسا هتسناوت

 تسایرتهیاهراک هئارا یوجتسج رد

 عاهتتسا كی ,اههلطسو دیاش . دزاس

 .دشابیدرونامبا كيبيرگب زاد ریراک رد

 رتات و امنیس هراتس . یدیان هناررف
 نرسناشخرد زا یکی ملیف نلا رد

 ار شگشیرینه نارود یاهبزاب
 یزان . تسا هداد هئارا امنیس رد

 رتکاراک صوصخت ؛ وا ناور و تسدکب
 : تسا هتشاد هدهع رب وا هک یلکشم

 و اریگ نانچنآ اهناکس زا یضس رد
 زا تباکح هک تسا زیگنا رب نسحت

 راک رد وا فطعنا و یرگتزاب تردق
 . دراد انس

 ردار وا هک هداّزن هب زورهب»
 تنات هنازرف هک یناهراک رتکا

 1 میاهدرک ؛دهاشم تسا هداد ماجنا

 ناوج كس شتذ رگاقبا ملف نیا رد

 رد هک تسا هشد قثاع وساسح

 ودزابیم ار دوخ . اهتعقاو اب دروخرب
 دهدم تسد زا ار دوخ تیصخش
 ۰ نا ربا یامتسب یمیدق هراتس «هلاّژ»

 هتباس رب و بوبحمرگیزاب یجرگ
 فدازبیتن - رهورف ینیگ ب زانهش
 هرخالابو رصن دمحا  یدیجعت ریعا

 نارگنزاب ریاس راهبتوت هللادبع

 رهاظ و دنتسه ملف توافتم یاهشتن
 راک هرطاخ رگند راب رامبتوو ندش

 هدتز ناهنا رد ار وا بوخ یاه

 ینالوط تدم « اههطساو دنچ ره

 ثكخ اما : هدش هدامآ ات درک یرپس
 هتخاس بوخ یملف هکنآ یارب تسن

 نآ یارب یدابز تقو یتسیاب ء دوش
 . درک فرص

 ملیف تب هکنآ نیع رد «اههطساو»

 زا اماتسا یتراجت ملاس و بوخ
 نا ربایلومعم یامنیس جیار تالاذتبا
 ناوتیم هک تسا یملیف ۰ تسا روس

 زیامتهوجو و دراذگ تشگنا نآ یور
 نآ یارب اهبلیف ریاب تبسن یرایسب
 هک تسا هلئسم نمه و درک ادیپ
 یلدید و قفوم ملبف كب اههطساو زا
 , تسا هتخاس

 ی

 داژن هب زورهب - یدینات هنازرف - یدروناسا تاب هللادع

 زا یربواصت رد رهورف یتیگ - زانهش یجرگ - راعبتو
 اههطسا و یاههنحح

 +« هراتس - ۱۸۳ هرابش - ۱۱ هحفص ۳0



 زاسملیف تاب تبحص یاپ

 اف ء تسا « ملیفكناب > تاب هب جاتحم نآ رد ایامنیس

 ۲ دوخیاهملیفهن نآ زا نتفرگ ماواس» ناکد ننک هبهت
 . دنهدن ناماسو رس

 مرادوزرآ نش و تسام سیونهمانملیفنیرتهب «ییاضیب» #
 دلاخ « رنه وگنهرف» رد هک اروایاههمانملبف زا یکب هک

 . مروآ رد ملبف هب (!) دروخیم
 هار اهنت و دندابزام عامتجا رد «اههطساو» یهنومن #۶

 تا «گنهرف»اب ندت جیس اهنآ اب هزرابم

۱۱ 

 لیبل

 مایضار رتشیب شایشزومآ یاههینچ لیلدب ینادرگر اک هب تسد هکتآ زا شیپ اش []

 : دمآ رد شین
 نادرگر اک « هدازسحم نسح » [7

 یمدکشناد داتسا «اههحسلاو» ملیف
 تدم و تسا كيتامارد یاهرته

 مرا یاهمنی مد هسوم و یاس و

 زره و لوا زارط ناداتسا . تشذکيم تئیه طسوت هک «كچوک یموب هو و هاتوک یاه هتخاس , دینزب «اههطساو»
 وهاوخیمن سس هک , ميتنار . ۰ دش هیهت ناتلکنا رد شیپ لامود يسيلکنا . راک رد نآ رب هولاع و دیتشاد یاهدنارپ
 ۳ دیر , اهنآ ما شف بت بوح نادنچ هن یراجت ملیف كي زین ر_نتیپز «كچوک یموبهد» ملیف تخاس

 . " . لیلدپافرص ؛ شنادرگ راک اب نم یراکمه هک ار یو « یناریا رایتسد ناونع هب (نونیلاک
 يم یبلاح درح اه ینی و . مت دوب هداد نم هپ هرلدا هک دوب یتیرومام تیلاعف هب عجار یمک . دیدوب هدرک یراکنه

 فوچپهییامنیس تورعم هاگشناد : تفگیم راک زایراختفا نیرتکچوک اصخش نم هنرکو : یک .تبحم هرود نیا رد تاینامنیس یاه

 ه انار و , دنکیس زاملیف ار یصخش . مدرکیمن ساخا « نوشیلاک » هپ ندرک دمردنص راک اقیقد «اههطماو» . هلب -

 رسا رد یریگداب هب درف یهقالع و نامپا ه«نوشیلاک» . متخوماینوا زا مه یزیچ و لیولم لیف نم نآ زا شیپ . سا نم لوا
 هرامیم ار وارکم هک تسا هتشر  هکتسا«زادکنفتهم» رگنیحطس ژاسلیق نامه " یازو رز یارب ار «راکدایه یناتساد هتم
 ره ی هنزدم رد تسا رتهب ار امنیس وکسیسنارفناس یهراونشج ییاذک زیاوج را هب یقيقحت لکش هب هک مدوب هتخام رنه و

 یگنهرف یهنیمز ككي رد اهمدآ طباور و اهتس
 یشرافس ءاتوک یاهملیف نینچ مه تخادرپیم
 شزومآ , رتهوكانهرفیارم یدابزیشیامرف و
 هبانفا »هک متخاب یسوصخ شخب و شرورپ و
 ییریش» , «یناوتژاپ» , « دباتیم همهرپ

 و «ناجیایرفآ» « «هتساخابرب» ,«روکنا

 . دوب «دش رادروخ رب

 یاههمکشناد رد تلیصحت نارود زا [7]

 یلک روطب و ؟ یتسه یضار اکیرما ییاسیس
 دنا وتیم هزادنا هچ ات ییامنیس یهردم كب

 امئیس یهبلط كب تیقالخ و رکف شرورپ رد
 ۲ دشاب روم

 ةرسوعن مرف رظن هطتن زا ارامتیس هک یا
 ؟۳۰هرک عورش دنک ی م لیلحت و هیزحت

 سرت ها ِ
 ۶ "دما مک هب . یکینکت یهسردم
 ۶ كینکنلاکب ضرع رد ناوتیم اهمدآ
 ۳۳ نیا تخانش یلو ؛ داد دای ار كنر
 دنکیمل دنهرثه او رفنکی

 اطلک یددکشاد ر نم یاهتیلاف هدیقخ ییامتیس یهمزدم هب مجاز مشخاس نیح رد نم هک , دناهلبچ نآ زا «یناد ۳ ی

 ار زا سپ و ؛ دوب ككينکت هب رصحم . ٍدوپ اراد ار هپلوا رومش دیاب هک مراد و .متخومآیم یدایژ یاهزیچ اهملیف نیا | دنویپ رخا ی یر مک
 دن رتنبهک مدرک سامحا لیصحت یاههاگشناد رتشیب . درک راکب عورف دسب و و مدپهرکیم مات ۱[ اف ی

 ۳ یارب ! زاملیف كي ۷ متن یهرود و تسا یلمع راک كي اکیرمآ یباتیم نایت یار های ۳ ترازوزپمتکپ ملیف بایزرا وویراس

 ایرج بیت یر ایسلک یبامنیس یاههدکشناد ردلاس بد یناسیل قوف یهرود یارب یتدویزپولپ یاهویدوتسا ره زین اه لوح ۰32 2 هد تدم 4 ؛ دنیشب ره و كنهرف

 ابا و لک ام مرا یا
 اگه زر ام هاجنپ دونح و . تساهدن

 ۳ اب ار امنیس یهطپار و رته سیلیمحی و یس و هدزناش هانوک ملیف
 زاملیف كي زون .یلو . تخوتآ زا . تسا هرودنیا راک لصاهیرتم
 فهتخومآ هب حاتحم دنتسم هانوک یاهبلیف نیرتفورعم
 < :تساهتخاس رنه و كنهرف رد هک ول
 هدپاتیم ههرب باتفآ» , «راگدای»

 نا نوم یا تا رته الاح 8 .تسایلدرک رکذ «روگنا ینیربشه و "لود ه هفت

 هک ٩ تسد دش روفچ كن و یورو
 وری یمرابردار وایاهفرحاجتپ رد

 هنر ی لا داچد «یدرونامیا شا ینامنیس یاهفرح یبرجت نیلوا
 لپ راوی شیب اتم زا س هدف حرظب نییامیف 1 یاس و

 اب. * تسرف یلو ؛ مدوب دئاب یناتساد یخ

 و سل یلبق یمنی و. دم
 رکن هکنیا .  ددیمن

 : سپ و « درک توعد
 هاهنری ۰ اد «اههطباو هیهمانملیف
 ۲  «كیب» ندوب پرما زا



 تقووا هک دن رارق یلو ۰ مدوب هدینش
 و درانکب ام رایتخا رد رتشیب او

 هداعلاقوف یراکمه . راک ماگنه رد مهوا

 تشاد نم اپ یرثوم

 نا رد «یدرونامیا كي» تیصخش [7
 آ تسا یاهتبطو پیت هچ یمدنیامن ملیل

 ]احب تهک ییاهشقن رکیبد فلاخرپ وا
 شایعیا ودروپكي شقع رگ افیا . درک
 رک ذمیهشحاف كي رکید یترابع هب و

 رییسنیدایزتدل شراک زا دوجو نیا اب 4
 م» . دراد ییاجرح یاهنژ زا ینوپکلک

 یاسیئاقن زا یاهعوسجم شردپ هکناچ

 تس سکسیهناوبد هتیلا وا . هراد ار اهنز
 هنر هک دیوگیم ملیق زا یاهحس رد و .
 یتفو. دنراد ار یزاپ پاس تلاح شارب 9

 دوشیم ادیپ وا یگدنژ ریس ون نژ كي
 لب اقم رد ندش ات دصق اهئژ رگید فالخ رب هک
 هدروخيم هکی ۰ شایتخسرس زا «درادن اروا

 وا یارب نز نیا ریخت هک تساجنیا زا و

 رد یسصرگ رس و حیرعت عون كي تروسپ
 . دیآيم

 ننا ۲ ملیف نيا یهیهت نامز ارچ [7
 1 دیشک ازا رد هب هزادنا "

 یستخاس ملیف نیا ناگدنزاس قدح
 تیلوفشم نیا تلع و . دوبلمحت لپاق راک كي
 هسیهت «دوب هتک نیمه رد زین هلاصسود
 ملیف رد یدابز یراجت یاههبنچ ملیف ناگدننک
 یاسههیج مهنم و » دندرک داهنشيپ نم هب
 متفریذپ ار یقطنم و لوتمم یراجت

 هبب ناوتیم ار یقیفح تاقافتا نوچ
 دنچ همانملیف قبط یهتنم . دلالوبق رک اثامت
 ملیف رد یراحت لاور هب دروخ و در لسف
 داهشیپ ناگدننک هیهت رابنیا هک , دوب

 نینچ هه : دون روظم ملسیف رد دندرک
 زاوآ نآ یط « یدیئات هنازرف» هک یلصف
 ثحب ورج زا دعپ ام . دناوخیم كانزوب

 ملیف اههنحس نیا هک ميديسر هجیتن نیاپ
 ,دنکيم یاهشیلکو یراجت دحزا شیب ار

 ناتایرادرب ریوصت راک لک رد []
 1 دیشک لوط زور دنچ

 هتیلاهک . رور تفه و هاجنپ اقیقد
 .دیپاوخیمنامراک یدایزلیالدپ ؛ راک نییام رد
 راک و ناگشیپرنه فالتخا ای شپالد هک
 اب اپ و « دوپ موس یهدننک هیهت ندیکک

 ترفامو نارکیزاب زا يكي یرامیپ ۲
 .... ملیف لوا رکیزاب

 رادرب ریوصت « شخبرون دومحم» راک []
 ؟ دوب هنوگچ ملیف نیا

 یهبرجت نیلوا هک یدوجو اب وا
 كالاذعم ,درکی میرادرب ریوصت ار شاییاهنیس

 یک سا هداد هئارا ییوخ ات راک :

 تحص یزیچ هچ زا «اههعساو» [] ۳

 یرشقو پیت هچ هب قلعنم ملیف و . دنکیم
 1 تا

 مایف یضوسخب "یهقبط یارب نم

 تلاح , مدرک يعس لیلد نیمه هب . منکيم
 یساخشاو . دشاب ملیف رد یکدننک لوفش

 یشار ؛ دنوریم ادنیس هب حیرفت روظنم هپ
 لوق هپ . دنورب نوریب املیس یجورخ رد
 اهنآ ءزج مراد مه نم هک اهزاس يسراف ام

 اسپم نوچ . دشورفب دیاپ ملیف : م

 . دشاپ دیاپ

 * تبحص مدرم تیرثکا نابز هب نم . مزاسیمن

 یداصتقایلیب شیپ امبطو ؛ تسا یتمنص راک ا

 یدروتامیاكيب اضر - یدیثا هنازرف []

 نیا زا تروظم و فرح (7]

 ؟ دو هچ

 جن

 هطساو لاثما هکتسا نیا نم فرح

 هزرایساو اهت و . دندایژ ام.عادتچارب اح
 نسم و . تسا یگدهرف یگداتسیا ۰ اهنآ اب
 هنازرف» تیسخش قیرط زا ار موهفم نیا

 ماهدرک نایب «یدیئات
 رداسک یقالععنا و شرن نآ ژا ایآ 8

 : دروخیم مشچ هب «یدیلات» یاهراک رگید

 1 یاهدرب هرهب زین ملیف نیا رد
 و . تسا یدنمرنه رگیزاب وا

 دنک ارسچا دناوتیم ار یرتمهم یاهشقن
 تسا راکشآ یهتنم . تسا قفوم وا مه اجنیا
 متسیس اب ار شایرنه یگدنز زا نامز كي هک

 نیا كرت و ,«دنارنگ یرتات یزاپ یاه
 متشاد یعس نم . تسا یتخس راک « ناداع

 و ۰ متک یریحر بولطم لکش هپ ار وا
 ماهدوبقفوم مه یمهم هزادنا ۷ منکیم رکن
 یاهیزاب هک تسین كش . دصرددص هن یلو
 نیا رد . تسا هدوب نیست لباق هثیمه وا
 قیفوت رد لباقم نارگیزاب دوجو هتبلا ملیف
 ملیف طساواات ینمپ دناهدوب میهس «یدینات»
 یزاب ملیفهیقب رد و «داژن هب » نیکنسیزاب

 . «كيب» ساصحارپ

 س ینامتیس ملیف اهنت «اهالتسلو» [7
 يارب یرگید ملیف ایوگ . تسامنیس یاهفرح

 حک ناف

 هنازدعت ینادرگ راک «اهاو» ملی زا از رایب یاهحف ج)

 و تاروتسداب

 مدتشتلع ایآ ؟ یرادن هپهت تسد رد راک
 3 تسیل زوردم یراجت یامنیس اب شزاس

 دیاپطقف ملیف هک متسین دضتعم نم

 یاهملیف هپ و. هوخ هتفادهگن ویترآ ر
 مدقتعم لرقعم یراحت

 رد ارنآ ؛ ملیف ندش هتخاس زا لبق یتطو

 ۱! دنهدیم تکرش مه «راونشج
 دوشيمن هتخاس بوخ ملیف اهپین
 «ملطو نکن هیرگ » مسا هپ مزاد یاهعانملیف

« 
 هن وخنپااپ

 هتخاس ناکما ۰ دراب یخیرات یهبنج نوچ هک

 هدشن مهارف میاربیصوصح شخپ رد شندش
 دشاب هتشاد تئرج یاهدننک هیهن رگا و

 منادرگرپ ملیف هب از آ مراد میمصت

 : یزاسلیف راک رب هوالع ایوگ []
 امنیس یایعز رد یدایز یرادا یاهتیلام
 یمراپ رد یراد رنه و كنهرف ترازو رد

 نک تحص مه یرادا روما و اه تیلوئسم نیا

 یرفن جنپ ءزج «زادا نیا رد نم -
 ماوخیم ار ءدش هلارا یاههماملیف هک متسه
 زا نم هک یتیلوئم « مهدیم ار ماهدیقع و

 هکتسا نیا منکیم ساحا رظن هطقن نيا
 وا اب ار همانملیف یهدیون راک یاه فش

 هک ار یتارییفت و ۰ مراذگیم نایم رد

 شیاپ یولج ۰ تسا رئوم شراک تیفیک
 «عیمخز»یدهانملیفرخاو انیمه. مزاذگيم

 نانادرکزاک زا یشم

 دنهدیما رق شوگ (نادرگ راک ) هدا ردنحم نسح یاهینامنها ر

 میر ث یم یسررب «یئایمیک دومسص»
 نوس هک مدوب یئاک زا نم و
 هس نم هک تنم نيا رد . مدرک نیل

 تاک ۰ ماهدوپ لوغنم اههمانملیف یسررپ

 « .هلیف نیرتهب «یئاضیی» ماهتفایرد ار یدایز

 یکی مراد وزرا نم وت هام ییون

 > رنع و كنعرف رد هک ار شیاههماسلیف

 مروا رد ملیف تروس4 ؛ دروخیم

 دون مه ار «اههلعسلو » همانملیف [7]

 1 دیدرک بیوصت ناتناتسود و امش

 یشلاخد نم هوخ دروم نیا رد + رخ

 ار هعاملیف نیا 9 یرگید سد روت و میس

 دوب هدرک ینايشزرا

 ردفا .تسن لملع كي ناونع هب 8
 یتیحف ودوچو اب !راهنیس نیا یهدنیآ ۰ راک
 ٩ دینیبیم هنوگچچ هدش راچد نا.دبهک

 بت رم امنیس نیا مسو تیمک رظن زا
 تیفیک ر طن زا و . دوریم رفس هبور در

 تفرپ یاس ریخا لاس هسود هب تبسن مه

 ویدوتسا دیینادیم هک یروطن امه . تسا هتشاد
 لیطعت همین لاحب اب و : دنادش تکاس اه

 هیهت یارب طیارث نیا رد, و ؛ دناهدمآ

 تیعفوم هک « دنکیمن فرص مه ناگ هننک

 نسم . دنزادناپب رطخ هب ار هوخ یداصتخ

 هک تس هافصنم هجرچیه هب منکیم روس

 وخ تفگنه و نالک یهیامرس

 و هزادنایب نایرج رد مایف ثكپ هیهت یاری ار

 شلیف دیاوع فن و , هروخب تسکش دعب

 نازاسلیف زا دیاب . دحدب شراوخ مه |

 تمنم نپا زا . دوش هنفرک یرتمک ضراوم
 نا زاسلیف قیوش یارپ و ؛ هوش ینابیتنپ
 و . دنکب یرتشیب یاه كمک تلود ۰ رتهب

 تكتسسپ هب جایتحا اب یاهئیس سوصخللا

 ناکدننک هی ۷« « هراد 4 ملیف كناب»

 ناب نيازا ۰ یعفاو راآ یهیهت یارب
 اشاو نآ.هب هکمود بلص و . هنریگب ماو

 قارب «یللملانیب رازاب» داچیا , مراد نامیا
 یسنارپا ملیف : + تسا یناریا یاهلین
 دعد تاجت یدامتفادب تیعقوم نیا زا ار

 تلود هکنيا رکم تسین یلص مهنیا و
 + هنکب میقتسم كمک ه«رایبا

 هنننک هیهت



 ۰ 7 ۱. دناهدیشوپ تک رم سابل نابورابب ز
 سکس وابب ز هزاتسراهچنیا ارج
 زاشاپملیف نیرخآ زد اممیسناهج

 و دناهدن درگ لسوتم هحلسا هب
 اهجنفا و تسا هنفرگ اچ كنيبل یابلایا دتس ماشآنوخورییا و 0

 یگنا سوه یارابراب تسلخ رت اهیآ هک یگرم سابل . دناهدشوپ كرم

 ! تسا هدرک زا یصخشم ناشن هنوگچیه , دناهدیشوپ

 ست

 اب یمدهاشم اب ناسنا عفاولایف ار نیا ! تسا كرم سابلاما درادن كرم

 ر< یا هک دکیم وزرآ ۰ ویام نیا رد هب هک دهدیم ناشناهنآ راک رم یاههحلسا
 رپ اد تسد یاهحلسا نینچ وا .دناهتفرگ تسدهب نتشک دصف

 نم نیا رد . هلاس ۳۷ یابیز یهراتس انماثآ توحو رابگرم ناتز زا یفاتن
 یاموناج كب «اوسامآ اینآ » شقن هک دنرادت هدز نورین ناهدزا یاهیادند
 .لاهصللا ام هک تسا هدش رهاظ بیگلاپیهرگید رتزیگنا سوه یتح ۰ چیه
 1۳ ابهم دناب زمیج بانج راکش یارب مرگ و درس یاههحلع نیااعا دنته ناتیاه
 اب ندغ وریور یارب هکیلاح رد. تسا یمورف ناهاوخدب مشچ رد حیم نوچمع
 هروهنم یگر ابن هب هک .دناب زیچ یاقآ .دکندب لایخ یسکات دور

 ظ 4 یفاک !رادراد یعیط یاحلسا نامه ویوتژ , دلروانیتسرک ۰ شابارابراب
 خام حالم نآ هب یزایل رگید و دسریم نیرسخآ رد مادک ره نرولافوو دلوژوب
 ! تس كي ره . دناهدیشوپ كرم سابل نائیاهعلیف

 ۱ راه نه : دلرو انیتسبرک 0 تسد رد یاهحلل . هلمح و عافد یارن
 ۰ ِك اقظتنا رذ

 مو 9 ۷"
 "ءره سچبا هک تسا یشوپهاس اه رز

 شکیم حر ه ار نیشتآ یهحلسا . اینیس یاهدنفرت زا مهنیا لاح ره هب
 یجا ؛ یوگمه املوج شقت هب انیتسبرک یا رب .دنکی مور رگید یفرو ناهگانهک تسا

 :ارفابزییج اب یئورابور دصق یتبیه یابیز ناگر اتسهک تسا بلاج مه نارگ اتابن
 | ۰۳۸ هک دراد «یلالط یوناب » ملیف یرگ وتع نینرود یولجیراگ ز ورهک ارامنیس

 شابارایر بچتسانل

 دونیم یرادربلیف ندل رد . دننیبب یلاهتبیه نینچاب هدناهدرکی م
 فان زفیچ ایوگ , مولعم رارق زا یتیاور هب ای) شاب !رابراب نیا

 ۱ 7۷ ۷ نیا اب مادم دیاب شریخا یاهملیق نیتچننا هک یناملآ یمراتس (! خاب !رابراب
 ۳ یهز هنبلا هک دنک یدروامه حلس یاهحم ۰ تا هتفرگ یلامهئرم شکمروگب

 | ده و كج راک رد هک ناشیای ارب . ارابراب . دهدیم ناتن ار شلیف نیرآ
 اهنط ؛ هدیشا تن و تخمز یاهدرم اب هک یکائرطخ یاحلسا نآ مغریلع

 رثعون نيا اب رسسگنا نوه نانچنه « هراد شد رد

 ملیف نیرخآ رد یلیامش "نینچ اب ۰ تسا
 دراد مه ار

 ایتسیرک مناخ یئوگ اما

 سا هتنادهگن روکد ناونعهب طعقف
 ی زا

 ۸۶ ها

 ۹ س وخب رگا هک . دنادیم بوخ

 امن

 نیچ ۰ دبآ رب دنابزمنچ پانچ

 7 ۱ شدوخ هام دتفایمن رگراک

 ۳ اتبرک دراد ار هدیقع نسه

 را ۳ راب تق نیا »

 نزار هک منکیم رکف هثیبه
 داور ره زا , وات ایصومخ

 ۳ يراک ره و دریگد دنا وتیم دهاوخ

 0 ٩ ۰ دهد ماجنا وا اب دناوتيم

 "۶ یراک یلیخ « نانز یاههحلسا
 دو * .تسا یتوراپ یاههحلسا

 م ۵ فالخ ناثیا , عقاولایف

 7 "دلوژوب ویونژ» مهننا []

 را .یتحسق یدنابامن زا و : ۳ یابل اب و یئاثامت لکیه نیااب

 7 « تسا هدنامن لفاغ مه

 هاب مک... تب اه توت نیمک
 1 و هدز زیرگ نیشام رصع ز

 وه مش و هدرک تمجر اش 2 لب: با شروع ماهر

 تارگید هب هلمح انایحا و دوخ زا «درکد .تسودارم هک ورم

 تا ودر راک ترک سی و
 م 4 طوبرم , یاهایق تدچ یارسب .« ها زمیج شقن هب رو
 ۲۳م رد هقب ۷ ناب یاهناشا درپلاق رد راب ی



 ۱ مسلیف نترخآ یرادربملیف [] ۳ رو رف و ۳

 ماندسیسر نایاپ ب نوسلن فلار | . ریتم نیواک كمزرا
 ثاب رج یزیچ ناعرهف » ملیق نيا ۱

 نآ رد هک تسا «آ درادن جیونناس ی

 تکرش دلسنیولب و نوسبات یلیسیس
 تندا تربار !ر ملیف نیا , دن زاد

 ابهنیزدرف مليفنرخآ ژاتنوم [] یوسنا رف میلبف تاب و ابقوس
 نا رگیزاب. دش زاغآملیف رگید لحارم یلوئاز یسگدنز هک تسا عباث و دیسر نایاپه «ایلوج » مان هب

 ملسفنیا . تسا بموک السا سالگ اد و ایقون هرکه دا زا و بریم نآ رادربسصلیف و تنجراسیولآ شوگب ایلاتبا یامنیس ناگر اتسون زا نت دیچ زا وراس . دنتسه كوربلاهلاه اب یتنوپولراک طباور هعباث . تسا یفا رحب و« لشنایلیمسک اع ؛ زدرادورنوج ِ ی  ویرگدرانو « ادنافنیج . ایلوج تیعضورد یتنوپولراک شرسهونرولایفوس
 یا رب توردراچبر «تساهدشیرادرب . فن ربیهرسب ؛ز تب مسلیف هارویسا رتسا و ییراپ رد 2 رگیکب

 رگیزابتسپران-
 هدیشنار «یاجنبرتیپ» مان دیاش (]

 «اههراورآ» فورمم ملیف مان انیقی اما دیشاپ
 رد ؛ یتدم كدنا رد تنئاوت هک دیاهدیتش ار

 رود ولراک

 . تسا هدرک هیهت متسدنرقسکو ف تیلاحف زا ریخا لاس دنچ رد ایفون ۰
 تسیملیف مان اهب هاکن یرخآ [] یلاهملیفرد ذعقف و تسا هتساک دوخ یئامنیس نیرتزالوپ زا یرسكي تکرشاب و شورف رپ اسنیس خیرات یاهملیف نیرتشورفرپ تسیل
 بیمیلادرگر اک ار نآ نونلناجهک هیهت یتنویولراک طسوت هک دنکیم تکرش ینیبشیپ هک نانچمه هک دش هتخاسنارگیژاب كرپایپسانویتسآ رحبت رم ءوالع . درپگرارق
 ادنافی ره نآ نا رگیزاب دنک یم كب داهنشپ هب یگزاتن یلو « تسا هدش و دشوربوز یناوازف لابقتسااب « دشیم تیقفومرم زین یلچنبرتیپ « ملیف نادرگر اک

 آ فالتخاهک تسین مولعم و تسا فلاخم رها نیا زا یاهدع یهفاماب) رگید یهورگ تکرش یو هک هتکن نیا رکد هکلپ تسیل تیراس دنته ودابنلآ اب یتنوبولراک هکنآ لاح « دورپ هسنارف هب اب , ۱۹۷۵ لاس رد هاگدورف نیمود ناوعهب یلچپ ضرغ « اجیا رد اما و رجسربوگنا ؛ اهیوباک نیرخآ ملیفشب رد یزاب یارب تسا رارق و تسا دمآرد تساهتشون وا « ار ملیف نیا ناگدننک هیهت , دنتسه نونناراس هدادناشت شوخ یور « یوسنارف هدننکهیهآ اسنیس جیزا یاهملیل نیرتشورفرپ تی نازوس و نان ربنیلا ؛ نو ربامیت» ۲ ]! یویرانس اریژ تساهدوبن ریثاتیب ؛ ملیف نیا ۱ 3 9  ن الا ۹
 ٩ دن اهکب ش  اف ۲ مچ نو (ردت ۱ ؟زاب راکنیا و هدشار مه اهملپف رد یژابهب

 شرهوخ و ون «هب ونهب مهنآ هک دش هتخاس (یلبق ن

 ملیفرد یرتمهم شقن مهاریخا و درک تکرش !دیو رفدنومکی ز و زمله كولرش زا ینوجعم ترم
: 

 شدوخ ار نآ یویرانس هک دراد یاءژات

 ردهک دراد مان «قمع» ملیفنیا . تسا هتشون

 یزاسح هبنیلکاد و وان ترباراب نآ
 . تسا

  وتمنی دیک ۳ رتسافیدوج

 اوجوت یءراتس , رتساه یدوج 0

 نایم رد ییوخ تیمقوم « ملیف دنچ اب هک

 تساهدرکادیپ امنیس ناک راتن

 هک و ا , دوشیم رهاظینوی زی ولتیدمک لایرس

 .دننار نوچ یروهشم یاهملیف رد نونک

 اد یمهم یاهشقن نولامیژگاب و یکات
 هتشاد یبراحت نویزیولت رد مه البق « تسا
 لایرس كي هک دیدج یهعومجم رد . تسا

 رتسافیدوج ۰ تسا «بشهبنشکب» مان هبیدمک

 . دوشیم رهاظ رادنامهیم كب شقن هب

 نرتسوزا زیرگ : لگیس ناد

 تسا هدرک لبق لاس اههد هب یتعجر سارتربره 6 ۰ نارکگبزاب بج هب مه كيمریل []
 دیورفدتومگبز شتت هب نیکر آن لآ ء ملیف نیارد . تسا هدش هتشون ساسا نیارب ملیفیوبرانس و دنراد یخبرات یتاقالم كنج نوماریپ یئاثتسا یناتساد هک روکذم ,یلرتربره یمزات ملیفرد,نیشیپیاهلاس رومشم هاگآ راک زملهگولرش و ناملآ .رادمانسانشناور .دیورف دنومگیز ۰" .ملیفرد . دش نآزا یتق رکافیا نوسنارپ . تساهدیشک ریوصت هب ار روهثم تیصخش ود « تسا شیاعن یهدامآ هک شاهزاتملیف رد « ميدوبهدبد ار «ماسنک زلراچ رانک رد و تسویپ «نفلت» ملیف
 . دناهدش رهاظ زملهلولرش شتن هب نوسایلیو لوکیف و عوسقو هب زونه هک یکنچ ) موس یناهج
 . تساهدش هتشون (شدوخ زا یلوو زا هدش .قراخینارجام اب ءرهلد رب ملیف كي هکد نک سابتفا) ربامسالکین زایئویرانسیلساربار نآ یو هک تسا «یلصرد تفه لحهار»: سار تربره یمژات ملیف ما" .یم ینادرکراک لکیسناد ار نفلت ۱ . دنتسه( سکارودالول شتن هب ) ویرگدرانوو (زملهتفا رکیام شن هب ) یرگ . دناهدش یزایمحا زلراچ .(یترایروم روفرپ شتن هب) ربویلاسنرال . (نوستاو رتکد شتنهب)لاوودتربار « ملیفرگیدنا رگیزاب هد نیا راب نیتلضن «دراد (تسا هتسویپن
 «یصرد تفه لح هار» ردوبرگد رانوسنیک رآنلآ - نوسایلئو لوکیآ-لاوودثربار : پچ هب تسارزا نرتسو نیرخآ زا سپ لگیسناد . تامدابلا

 یعس هرابود» ملیف وا زا : نیازا شبهک سارتربره ,

 افترم هراتس ۱۸۳ هرابش - ۱۵ هحفص 0



 ناگراتهلمج زا یسیرک هلاز 9

 هکت سا ناربا یاهنسبصخشم و قفوم
 صاخیثشخرد امنیس 4 دورو ودب زا
 طفح ناجه ار دوخ تیعفومو هتاد

 قیدص و سوم شراک رد وا هدون 1
 بیم قشع شاهفرح هل هناتشاع و تسا
 زا و هزلت هرهج یمیرک "لا . دزرو

 رد هک تساهلاس تسی یاهنیسر هار
 بژانوس رب رگافبا موب وز رمننایاهسس
 ردیدایز تاب رجتیوتساهل وحب ياه
 شیامنه یاهنلیف رد و دراد یرگی زاب

 قیرط نيا زا و هدوب قفوم هدمآ رد
 نایچائابت نب رد یدابز نادنمق)
 ابو تسد ناتسود رنه و نا رتایاهتس

 زارود ووهایه مک تسیاهراتس ؛ هدوبس
 یور هب اب یمیرک . ادصورس و لاجنج
 هک شل نیرخآ ندمآ نارک!

 گای) دمآ رد شبامت هب لاسا زورو

 تسناوش ( رلتیه مر رس رد باهشتا

 یاهنیس رد ار دوخ تبعقوم نانچمه
 اب تشن نیا رد . دنک تیبثت نا ريا

 و شیرنه یاهتبلاعف زا یمیرک
 درکن لابند (ر یک دنناوخ ارچ هکنيا

 وگتفگ هب شاهدنبآ یاهراک نوماریپو
 . ملاهتشن

 یارب نادنمرته با دننام ابآ [7
 ۱ دیاهدرک پاکتتا (یرنه) راعسم مان دوخ

 زطخ دروم نیا رد : يمیرک 4۱۶ ۲7 3

 (یمیرک زوریق ) مرسح زا اد (یمیرک )مان
 هاو ته میلسا ما هکیلاحرد ماهفرک

 یلماک
 .دینک تبحص داندوخ زا

۳-9 ِ 

 نماد شتآم ال .هدننک وگتفگ

 لیم قناطم یملیف رد مراد تسود دا
 امنیس هشيم۵ یارب و منک یزاب مدوخ

 . مراذگی رانک اد

 يبرود (ككنیلوارت) تلاح كي رد هکبروطب

 تگلهب تلاجخ و سرت زا فمآيم ولچهپ هک

7 21 

 + اهوحم 3 ! تدحورانک ر

 اپ و

 رد ۱۳۳۰ نیدرز رف رد
 ردار یتاعتبا تالیمحح مدش دّلوتم ناداپآ

 یف ال وط هعباس

 ۶ماه رکدیز زا یهاگآاب و تبحو ییردیپ یاهقیوشناپ اما میاتفان اب ناتسریید رد ار لوا لکیس و نسوم ناتسب
 یکت دقم هب دپ امنیمهیه مدوسادیپ قریب یمرگلد ودص ماحرا و رانا تلعب دعاما منناسر ناءاب

 + طوب رم . هن امز یاهدادیور مص نم ماود تاب اهیبوت نانح و هطدوتم تالبسحت هلاند ناره «

 ینادرگراک و هنیپ نه تدحوتساهءدا وناخ ِِس اسریبد زا و مدناسر نایاپ نارهت رد ار
 عج ؟ راک ماقم رد هک تسا ۰ زا یاهحرم هچ رد ینک ی ,رکفا] یگلاسدرتناش زع متفرگ یمیط مایید نویامه

 رگیزاب هب تیت تداح 1 یسه یرگیزاب هر نیمهومدش انشآ یمیرک زوریفاپ هک دوب
 دیزامه و هنکیمدا هک یزیچ نآ هب زونه : یمیرک هلاژ هسکدش جاودزا و قشع هب لیدبت یلاب

 مزوماییامنیس نومارپپ دیاب هک تسا زکهن . ..ميراه هرزاک ار ینیزیف تاکضحل و ژوس پاختن ودنکیم یهارمح یاهریچ یلیخو متن ءار لوا رد ,زونه هک تل مرتمهاپ یگدنژ زا ,درادن لا ٩ زا 3 تسا هنیپرنه دوخ ماديمزدق نیمه و ماهتفاين تس مشیدنایم یییهک تسا (نازورف) مدنژوفاهتق ناءرن
 هلوگچ و دیدن هتیرنه روفعچ []

 ؟ یدروآ ور اممسب

 ؟ دراو هکبیا زا لبق :یمیرک هلاذ

 تشرنه و كنعرف ترازو رد موشاپس
 یاهنادرگ راک و نادنمرنه ,متتنابدیرگ یتنم

 دیس و دنتخام دمآ و تفر اجآ ی

 اما دنداد ملیف رد یزاپ داهشیپ نم
 رایکب یتح و متفرگیمن یدج نُم

 (هماجج) ملیف رد تسلوخ نم زا نانو"

 یزامب درکیم ینادرک راک ناورش ریما هک

 سرعاهنآ زا یگپ دیاخ هک یلئالدب اما م
 تعصو اب هکنپا# مدرخن لویفدرب نیمزو

 یا

 یناشآكي تدحو | نم یلاتشا و

 نیلوا رب یو داهنشیپ» و درب یکداوناح

 یدهم هک (یزابجلو يل) دوح یناتیمر#
۳1 ۱ 

 یلرصحمو دومنیم ینادرت 8 3,
 رعاظ سکر رتاشت امشبس تک رش زا دو

 نیاپ و دش وزیور یراجت تیقفوماپ هک مش
 مدش امنبس راک هراو بیلرت

 رانک تملیف نیلوا رد هکنیا زا [2
 تدصو) رتاتت و امنیس صخشم هرهچ و:
 یساحا هچ یتفرگ رارق ( رفع ماحرا و
 ٩ یتئاد

 تشحو , قارفا نودب : یمیرک هلاژ
 دوسب یلوتص نمرب یفصولادناز ءرهلد و
 ۲ ۰ یر 4 ۱ ۱ ۶

 نانسودرنه تیامح اب هک متسه نئطم و
 تفای مهاوخ تسد ءاوخلد ییفوت هب

 نرازویرگیشنم تمس رد زونه ابآ 0
 ٩ دیته ره و ثانهرف

 تلعبهک تساهتدم ریخ : یمیرک هلاژ

 شرورپ نینچمهو ینامنیس یاهراکیریگ رد
 یسلیخ هکیلاح رد ماهداد افعتسا مکدوک
 مدوب دنمقالاع مراخب

 تسود رتشیب ارم ایف رد یاب ال
 ٩ ار هنحص یور اب يراد

 ار هنحم یور راک : یمیزکهلاژ
 دایب مراد هبرجت نیدنچ هنیمز نیارد و زا
 یاهپ ولک رثکا رد هبردم نارود رد مرو!یم
 هسانشیامن نیدنچ و متشاد تک رش یرنه
 یزاب زا و . مدید دلرادت همردم یارب ار
 لاح ود,زه رد مربیم تل مه ملیف رد
 هتیپرنع نییرود یولج هچ و هحس یور
 دوش هئارا دیاب هک یژانسرپ پلاق رد دیاپ

 شیوخ وا رگید تروم نیپ هک دود رورف
 رگ ادامتهب هک ار یدوجو تقیق> رد و
 هژایم دهذیم هئارا

 تدحو اب رتشیب اییرقت ِب زا 0

 دروم رد ترظن او یتسه ینعار ینکیم راک
 1 تسیچ ولي اهراک

 رب اهلیفرتکا رد هکنیاژا : ییرکهلاث

 3 شیاتسو جزا لباق میارپ
 ۲ ه»ب یقثع هطبار نب لاد هک یاهطبار

 3 نم :درادن دوجو شاپ تدحو ۴ سه
 9 نی َ ۱

 1 )حمهو مراد تسود منوچومامت ۷

 رویه قشع شاهداوت تب ادا و
 نا ونمی تدسو هب نیم هک میوکب

 دوز ی رابرپ و هبرجترپ

 دفع شراک رد هثیمه وا هک

 دن ین
 ۴ ِ .ر» یگزاتب َ یمیرک هلاژ

 قوتو رهچونمرانک رسیهتتسن
 ءزاب می ی رو لیعاسا
 سلام هی هبنم متسهلوحم لر رادمدهع

 » مدنمقالع ثوافتم یاهملیف رد

 هرکر اکبو
 (دامتا اوت
 یا[



 تساحرطممیاهملیف هدننیب نم یاری #
 مرادیم زی زع اراهن آ هب رظنو

 هداد رابتعاتدح و هب امنیس رد هجن [ #*
 تسا مدرم یگ دنز زا یویهاگ ۲

 و اهحاید مهنا محدیع تیاتر ملیف هس ای دون

 مناساشب ار دوخ مناوتپ هک
 دیتسه هتییرنه كي هکنیاب افاضم [7

  یوئهدننا وخ یتفرگ میمصت هک دش روطچ

 رد نم یرنه تیلاض : یمیرک هلاژ

 رک متع یکشیپرنه هلیمز رد لوا هلهو
 وکدنناوح رنه هب یکچب نارود زا و تسا

 مرادروخرب ییوخ یاس زا نوچمتشادهقالع

 یکیدل وت ننج رد هکدوب رابنیلوا یارپ و
 اگنهآرا یکی و مدناوخ زاوآ ناتسود زا

 قبوشت, تشاد تکر ش سلجم رد هک فورعم
 !اسنداز یگدنناوخ هک هومن میبغرت و
 هناخ یاهزاک یریگرب تلع هپدعپ یلو ,منک
 زا مدرکيمس رایجا هب یغامتیس یاهراک و
 زد ءاگهک لاح و مریکی هلصاف یکدنناوخ

 مک یمهمرعز مدوخ یارب یراکیب مقاوم
 دیتشاد تسود یگدنناوخ راک رد [7]

 یقیسوماب یناربا لبصا یقیسومیمیام هچ رد
 9 دینک هبرجت زاج

 زاج یقیسوم اب طقف ؛ یمیرک هلاژ
 ميادسیقیسوهن اداتسا زا یکی «دیقعب نوچ
 یتیسوص ۷ دیادنیم قیبطت رتشیب زاح اب
 هب متسهزاج یقیسوم قشاع نم و یناریا
 یدابژ هقالع مه فراع"او نکیو یادم

 مراد

 اپ راکهزات هشیپرنه كي تیقفوم [7]

 ٩ ینیبیمهچ رد ار هراتسون كي
 هک ملیف شورف رد : یمیرک هلاژ

 دشابهتشاد یهحوت لپاق شورف ملیف هجناچ
 یاهدادرارق و دسریم جواب نآ هتیپرح

 تروصت ۱ ریغ رد دوشیمهتب یو ابیاهزا

 یصخمشهب رظن هتبلا . تسا یعتح والوقا

 , تسا می

 بیم ار تیاهملق زا كبمادک []

 ۷ يدنپ
 مار (یتق ضقل) : یمیزک هلاژ 3

 ات هدشن راذگاو نمبمدوخ ,تساوخ هب ینقن ۱

 دادمتساو هحیرق دیاب هک یروطنآ مئاوتب
 هنیمز نیا رد و مهد ناتن ار دوخ یره

 قباطم هدنژرا و یرنح یملیف رد ملیام

 نازا سب او میامن نتفن یافیا مدوخ لیم اب
 نونک ات ۰ مراذگب رانک ارامتیس همه یارب ۸

 ماهتشاد تکرش یرامشیب یدبک یاهدلیف رد
 دنک عانقا ارم دناوتب هک یئدمک شقل اما

 , ماهتشادن
 ؟ دیقفاومملیف رد سکس هارا اب [7

 رد سکس هئارا یارب : یمرک هلاژ 1

 سکس " هرک نییعت یطباوندپابابنیسو ملیف
 نییمتنآ یارپ یرایمم هک یطرشبت :

 روآش دنچ و مضه لباق هدتنیب یار او

 نر یاب ۱ ی

 نح. هسب اچ ان قیبطت و نشان

  ندش تخل طقف سکس نم رظن

 اب یور نئرث مورونییزو هگنج ده رک موزونینزو
 یرثمیسو یانعم هکلب تسهن

 بیم یسکس هرانس كلبار تدوخ ابآ []

 1 یسانش

 ونک  نوچ ادبا : یمیرک هلاد [3

 چ این هبارا .ییفو و اورپیب ضم
 نادرک زاک تساوضخب .تسح هک مه

 وا شا يیه ر «درب ملیف زن ویراس

 بس روط رس تی

 وش هدناجگ ۳

 یرسس هنوگچ اریراکی تاقوا [7]
 9 ینکم

 مسزیممک دوک هب : یمیزک هلاژ

 تاقوا منکیبن یگنللد سامحا الاضا تلاح
 و تالصجم و اهدمانژور هعلاطم هپ ار رکید

 و متسح .دوهنم نویزیولت یاخایت

 یرالد نویلیمشش هرم یاههعان رب هب نایم

 ی هقالع تاسيس یاهملیف و نوتراک

 مراد

 یضفاوم دش نوبزیولت زا تبحص [7
 7 یوش رهاظ ینویزیولت یاهلابرس رد

 یمیرک هلاز
 می املا شم یاب یک دا وناخ یاهملین

 رد رتشیب مراد تسود

 لاور
 یاهلایرسا یکی رن دودح نیا رذنچن انچابا
 اب دوش لوحف یشقن نمب ینویزپ ولت

 * ریه نیمزرس رد یلاهنصاكي» رنمهدا زراسس رفصا و یمبرک هلاژ ؛ تدحو

 هرات - ۱۸۴ هرامش - ۱۷ هحفص

 ی ام

 . مننيم لری

 تهج ناملآ هب دوخ ریخا رعس زا [
 ( رلنیهینمژ رس رد یتاهینصا كب) ملیف هیهت

 ؟ یرادن یاهرطاخ,

 . پیکا هکیعفوم ؛ هلب: یمیزک هلاذ

 ایوج ارتلع یتفو دنتشاداوحن مهاب ناک

 اند اهنآهک منیمهف .

 متشادن سپ رداچ نم هکنپا زاو دندرگیم
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 دندوب بجعتم

 عبات هکسیا لتم [7

 دساهلش تون یملیف رد تک رش تهج

 ملا "رد توت

 آ دراد تحس

 ه یمیر ر

 ینویزیولت لایرس كبرد هک ؛دش

 ۳" مشاب هتشاد ی ی اینیس ملیف

 ِ 1 اتاعت

 ساثاپ ) ام ریخ بس رقانس

 شب امن هپ نامل ارد (رلتیه نیمزرس رد
۱ ۱ 

 ناگتسب رهندبداباهن املآلمعلا سکع ۲

 ٩ دوب هنوگچ ینا ربا

 , هسا ون  و

 >ِ ۱و نی ۳"

 مینق رب هاحک ره دن هی

 1 وع اه 2 -

 ۲ تسیج

 میت یماقا ۱: ینیذگ هاو
 أپس هل وک ره ,یاج و .نیصت روخرد و ِ

 ابنل قرح طقف هک لی

 اچد یملف هیهنماگنه نوک ات ابآ 77

 ؟ دیاهدع هحناس

 مف صع مای

 رمل رطاخب رگی

 مشاپءدش یاهنداح راچب

 ابورو ساصا اب الوصا (]

 ؟ قیاقح اب اب .دینکیم

 یسک دن

 تضیفح : قیاقح اپ : یسیرک هلاد

 صولخاب نا تیسهک تسا تقیقح ر ةلطم

 یکم تفاپ تس اهیتناین تس هب تن

 تفحورحاظنمو ینایور یکدلز زا نآ



 ؛ .دیعم نمهب زا نتفگ نخ 0
 مثچ وا یرتائت هتداب هب هرانا یب
 ؛تسوا ی رنه راتعا زا یمی رب ندشوپ

 نامتس هک نآ زا شی . تسن اور هک

 رتائت ؛ دنک بلج دوخ هب ار دیفم نه

 لماتلباف یهمان راک و دوب وا هاگنالوح
 یاهتلاعفزایاهراب رگا . دم یرناتت
 تسناوتیم دوبن نآ رد ینامنیس هارد

 عفو دوخ رد هک ,یدس رنه ره یا رد
 نا و .شاب نیرفآ راختفا . تسا

 هکلب, دشاب هفرط تب هک نآ هن عفون
 هدسسسص رث رس دام سم نا رادتسود

 تیلاعف راظتثا . یتطنم یعفوت
 ناتهفالع دروم دنمره زا یره ملا
 یهتباس هک یک زا یصوصخت دن راد

 , تسا هتشاد مه یباشخ رد
 دوعع توتد هب . دفع نسسهپ

 رعف ملبف رد یهانوک شن اب یلابمسک
 رد هک دفع تفاب هار اهنیس هب
 هدرک یگدنز دنمرنه یاهداوناخ

 :رصیف رد شهات وک شد مجغ ربغ . بسا
 لبس اب . هاگان هب هک دیشخ رد دانج

 . دش هجا وع ملیفرد تک رخ تاداهنشپ
 هک رصیق یوسرتووگ هلذب لهاح
 دیوگیم هبه هب و تسا هدروخ كانک

 نانچ . هدرک راب و تلار فرط هک

 هک تفرگ یاج نارگاشامت لدرد
 نابزدرو اهتدمات , ملیف رد وا راتفگ
 تصر : دیش وب یلع» : دوب مدرم

 هاتوک شن نیمه رد دیقم سه

 دنچ براجت و دناباعن ار دوخ هک دون

 ندنایامن یارب + رثالت رد ار شاهلاس
 بلاج و تفرگ راک هب ابس رد دوخ
 و نم هتکن زا معا : نا رگاشامت هک نآ
 نیمه و دندیدتپ ار واراک ۰ ننفس

 یتراحت نانادرگ راک هک دش ثغاب

 شیوس هب داد رارف شب یارب زد زا

 . دن رب موجه

 رد دفع نه رتین)لولط یاهشتت
 رتخب ار وا رته . یسب یاهبلف

 هد یروتوم اضر رد . درک نایامن
 روبجم مه یهاگ هک احر تسود شنا
 و دنزت یگناوید هبار شدوخ دنیم
 شاد » ینایک ملیف نیراهچ رد
 . متسراکاک شتن هب « لک

 زا یابتقا اب هک لکآ شاد رد

 هتخام تیاده قداص روهنم یهصف
 ييتس راک اک شا ردناسچدیفع. دون هد
 .دوبهدانفا اح زاربش ره یلعو نشد

 دادیم زارق ران تحن ار رگ امت هک
 نایز تلکلاب هک یاهدرج هبس یاکاک

 رب ار هصرع نانچ . درک م تحس
 رد هک درک گنت قشاع یلطول  لکآ
 , دتحاد ناج ود ره . یناباپ لادج

 متسراک اک, یناییک یرهرابدفع
 اددناک تسیل رد ودیشخن ناج قحلا ار
 نن هم سایس یو ریاج تاب رد یا

 نارواد و دش مود شل درع رگی زاب
 دفع یلابن ره لبات« رد مع هراوشج
 : افادیدناک رگید اب شاهساقم و

 و دیدن "وا هب ساپس میدتن زج یاهراچ

 هزاتساتم هک تسا نونکات دیفم نه

 شاد دح رد ار دوخ تلاوت هاگچیه
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 دف یه 8

 دوخیرگی زاب
 دبای یم زاب ار
 رد تک رش اب هک دیفم نمهب
 هقباس  یحطس یاهملیف
 درک رادهشدخ اد ش رتامت
 "۲۱ دیاب یمزابارهتشذگ رابتعا
 . دنک رارکت لکآ

 رس دثدش هدوزتفا اب جیربت هب

 ۰ نارگاتامت دزنرد دیقم تیوحم

 یاهملو نتخاس رد صصتختم نازاسلیف
 یارو دنتفاتش شوم ه . یتراجت

 ناشن یبات یب یواب داد رارف نتس
 دوش هتفگ رگا تسین قارغا . دنداد
 نداد تک رش یا رد : ناگدننک هیهت هک

 دننفرگیم تون ؛ ناشیاهملف رد دیفم
 یولج ار شتفو , رور و بت وا و

 ۱ . دنا رثگیم نیرود
 تسناوتیمن میکارن نیا . ثث یب

 هن .دنک تاضرا ار دضم , دناوتیمن و
 و دوخ هک نانچنآ تسناوتیم وا

 لباتم رد . دنتساوخیم شنادنفاع
 یگسخ هک دنک یلابنرته سرود
 هو تشادیم زاب نیا زا ار وا ناوارف

 ناشاهملفرد وا هک یناگدنزاس رداک

 یرابتعانانچ یاراد . درک م تکر ش
 دح رد یناهملف نتخاس هک . دندوب
 . دیآ ۳ اهنآ زا دیفم یهتباس

 تک رش اب . یتراجت یاهبلق
 هد رب یوراب ككب هب ثكب . دصم نیهب

 تعقومدوخ یهبوت هب مادک ره ؛ ندمآ
 هچ و رتاثت رد هچ ار دفع یهتاس و

 راد هشدخ ۰ شاهلوا یاهبلق رد

 حر هد خ داد

 اس

 . دندرک

 لهاج شتن یافبا رد دفع تیئفوم
 بسا رد هک دش تعاب رصیق ملیف
 اهلهاج سابث رد وا زی یدعب یاهملیف
 نارگاشامتلامةتسا میه زاب و دوش رها

 زورهبزّور ار نازاسلیف :اهبلیفننا را
 .درک ی م رتقاتشع « دیقع ای یراکمه رد

 تسین نا رد یداربا چیه هتبلا
 توک رد رتشب . دیفم نمهب هک
 .دوش رهاظ نیرود لباتم رد اهلهاج
 تسا نآ مهم ؛ تسا هیضق رهاظ نیا

 شزرا یب یاهملف رددبابن وا هک
 : شیاهملیف تسل زا هک دنک یزاب
 هدهاشم اهملق عو نيا زا ناوارف

 سابل رهای یلهاج سابل هنرگ و دوشيم
 شزرایدننک سیوتدناوتیمن « یرگید
 یلهاجمیلیف كي هک هتبلادص دئاب ملیف ثاد

 دفع و دئاب ییوخ میلبق دناوتیم میم

 یسبوخ یزاب نآ رد دناوتیم ممه
 , دشاب هشاد

 پاقهس رد : دو رصیف رد هکناجم

 نیا زارگید ملبف دنچ رد و دو
 , تبسد

 مافاسه نیا هک دش هچ یسار
 نمهب یرنه یهمانراک : یحطس یاه

 هک دش هچ وادرک هاس ار .دیتع

 تا یزایمه هدیپساب نآ رد هک نر ملیت زا یربوعت رد

 دیفم نمهن انس ا ههجاوم رد ۰

 نانخ ردیهتداسو تخاب ار دوخ نینچنیا
 هک دن هچ و درک شوما رف ار شرتائت

 لدرک ی زابملسفیهتناسم شد وخ اب دیقم

 و تشاذگ
 رانک رد یراگز ور هک دیقم

 - شارداسب س ناودراو نرب
 ٩ ۰ تشاد اب ریز هب ار رتات یهنحص
 رد و تشاذگ رانک ار رتانت هراب كي
 .... دک لح امنیس

 ۱ سس ات رتاثت زا دم ارچ و

 تچ مست 4جرد ۸۰ ناهگ ات

 1 داد

 : دعم سهب تصخش تخانش اب

 هو یتسرب لوبن هک تفایرد ناوتیم
 نا ببسمادکچیه, ندوب ترهش یهنشت

 قابحوررد دیاب ار تلع هکلب دنتسی رما

 وسحدش نمهب ریذپ ریثات و ساح
 لک زا . ساسحا اب مدآ دیقه . درک

 یندربس رس هک تا قفر و

 را هوالع هک تا شا یمییص ناتسود

 8 شاتود زا ریغ یناسک اب « نآ
 لک یم راتفر تفطالع و ینادرهم اب

 کاهرگ نکمم دح ات  دناوتب رگا و
 ۰ دنک ی ع زاب ناشراک زا

 ههلیف دوجو لیلد نیرتیهم نیا
 :رت نمهب یهمانراک رد یحط
 دباب شیپ یلاوئس دیاش اما . تسا

 یاهنیس تیصخش ردا ر یفنع یلهاع تسا

 !تاباوج . دوش بس دنع رنه ك

 تزاسلیف و تفرگ رارق نارگاشلمت , ۳ .لوبتم دیفم نیهل یتقو

 .ب وا اب داد رارق نتسب یارب

 فیل دیفم هک یماگنه « دنتفر شف رط

 ابا ۳و لزا ار اهبلیف یرهاظ
 -رل یم یراد دوخ داد رارف نتس

 شناتسود زا پلغا هک ناقاتشم یهاگ
 ۰ شناتسود نام زا اب و دندوب

 هرخالاب و دندشا رتیمهلطسا و وآ
 جم ردا ردیفم « ددش هک یبترت ره

 رطاخهب مه وا و دندادیم زا رق یقالخا
 رصاح ؛ یتسود قح ندروآ یاچ هب
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 یاهظحل شیکدنز هتشذگ رد رکره یلو
 یگلاسراهچ رد . هدیدن ار شمازآ و یشوخ

 یکدوک زا و دندشادج مهزا شردام و ردپ "
 یتقو ؛ دش ورپور یردب رد و ینادرکرس اپ "

 یدنزرعب اروا هداوناخ كي تشادلاسمنپ هک
 ترواجمرد هداوناخ نآ هناخ ؛ دندرک لوبق

 یکدوک رد نلآ و دوب «نزم» نادنز
 یارب هیاسح یاههچپ قافتاب اهزور بلغا
 ناینادنزابو تفریم نادنز طایح هب یزاپ
 ثدوک كي نلآ نام نامه زا . دزیم فرح

 دوبهدمآ رابنشخ و درگلو

 دمآ ایندب ۱٩۳۵ رپماون تنه رد [] ۱
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 شفالحا .رمل لیصحت نارود مامت رد

 یهنمبزدم كاپ رد هک ینامزهچ . وب رفص

 هک ینامرهچ و دناوخیم سرد اهشیئک شپ 3 ده

 هثیمح . دناوخیم سرد یتلود هبرس رد

 رکیم یناهراک و تشنیمسالک رخآ فیهر
 دادیمرازآ ار ریمامم باسعاهک

 . دندرخیم هیبنت اروا روررخ

 یه

 هسردعوا یئاهر زا دمی نلآ هرخالاب

 |یکی قافتای رهش جراخ رد و تب رفسراب
 هک دنهرگیم اراهلیبموتا یولج شاتسود
 هرحالاب هکنیااتدن رب اکیرماهب اراهنآ

 راوس اراهنآو درک فقوت كنز ءایس لیصوتا ّ

 سیلپءزادا هب اراهنآ اکیرما یاجب یلو درک
 شردام لیوحت ار نلآ سیلپهرادا رد .درب

 جاودزا ادنچم هات شردام .دندوب هداد

 بامق «ینولوب» یاقآ نز و هوب درک

 دنیبیم یتقو نلآ یردپان و دوب هدش هلحم
 ناونعبار وا « تین لیصحت ,لاند السا وا
 .دریگیم راکب شدوخهرافمرد باسقدرگاش

 نلآ هتقالع دروم مه یگدنز نیا اسا

 یاجباههیاسه دیدیع هک صوصخ ۰ دوبن

 ثاس

 ره ابا دراد دوجو رتب تاد رد هک تسا یزیچ دادعتسا ٍ#

 درگ قلخ ارنآ دیاب هک تسا یرر»

 یزابب رضاح لوپ رطاخب نم *
 موشیمن یملیف ره رد

 رسپ ۶ دتفگیم دننکادم نلآ ار وا هکنآ

 قلخ دیار وا رتتیب نا و «ینولوب مناخ

 هرکیم یکچوک و تراقح ساصحا .درکیم

 یزاورپدنلب عبط هک وایارب ساحا
 دوبفقاو دوخ دنچ ره .دوب رواجنر تشاد

 ی دز ؟رزبمدآ تعاوخیمامادرادن یفاک داوس هک

 یاصف هزاتع رد دوخ یابور اب و دشاب
 7 بک يرق ٩۳۱ )۸ رک لوح ۱ ۲ 1 9

۳ 1 
 ۱, دندیدضیخ مهاهنا و تفگیم ناب منم

 یراوصخرجود نان امرهق یا یکع تافوا

 هبو درکیع هراپ اههمانزور و تالحع ۱۱

 ر : دزیم شقاطا راوید و رد
 تف ریماینیسب مک یلیخ یتح میس

 شیپ تقوچیعو هدوب لاام رهق هتفین

 سکپ هک تخادن دو و

 شمشچدزیم هسرپ ناپایخرد هک یزور
 توصد ناناوج زا هک داتفا یهکآ كي هب

 «دنوش یئاوح یورین هراو هک دئدوب هدرک
 عوضوم , درک لابقتما توعد نيا زا نلآ

 قشفاوم شردام تئانگن ایمرد شردامابار

 دنا وتیم یطیحم نینچ درکیم رکف نوچدوب
 بیترت نیاب « دنک ,یمازآ و حیطم منآ ار وا

 دش یئاوح یورین هراو لاسحنپ یارب وا

 هنارف كچوک یاهرهش زا یکی رد لوا
 اپ یتسود درک تمدخ نیچودنع رد دعب و

 یلیخ وا هب نخ و وجگنج یاهژابرس

 هس یپ اما داد لاس راهچ را دای اهزیچ

 دنداتسرف سیراپ هب ار وا و دنداد هبناخ شمدخ

 سمظن فالخ یراک وازا مهاجنآ رد نوچ

 هژاجا نودب بش كيو ترا پیج

 وب هدرب رهشب

 ک لا راهچ زا یب نل

 ۱ رگیدرابنیا تک

 ب3 اس زاهج ي

 سزاپ ]
 بل" ره رس سن وطیحم ر

 اب ,دشاپ ته شیارپ یبراپ دش بجوم

 هپ هنهک نادمچ و لوپ كنارف هاجتپو دس
 یه ,دروخ یاءوهق و تفر ناروتسر كي

 از یاسق و یردپات و ردام ندید هلصرح
 مهار شقپاس ناتسود زا كي حیه و تئاب
 هود ناتسود زا یکیاب هکتیاات .دوب هدیدن

 اب رد یقاطامهاپ درک دروخرب شیزا

 سهنآ رد یدایز یاهزور و دتتفرگ لتح

 یزاردیاهش « دندرک یگدنزیبیدق و هنهک

 اهرتخد اب اههفاک رد هرپدنمرژ نس ردار
 جیردتب اهیرادحننز پث نپا رد و . دندنا رنک

 هک . دش انشا مانمک یاههنیپرنه اپ
 «یل ایربدولن ناز و «ودس وملپ لپ ناذ» نایم

 تندوپ مه
 نپزاذ ناث لاویتع یرارگ رب منه

 ترفاسم ناک هب یلایرپ دولک ناز و يدنوماپ
 «ءارمهپ مح نلآ دننکپم
 برد « ناک رهش

 دوشیم هدز تهپ ینارثا

 رد : هونیم رازیب امنیس

 زا كنیزاسبوپمیناکیمآ دف نادرگراک
 یخچوت شن یاهیا یارپ هک دنکیمتوعدوا

 یرت

 ندپدزا دوریماهن

 ی سز و ایر یایدبو

 زا و" یسنعرب ینو

 و .هدننک هیهت جن

 ههللاپ عادو اجنا رد وا) دیایب مر هپ
 توعدنیآ نت ریدپ یارپ

 تر
 نلآ .(تخاییمار

 نییرود لپاقم رد یزاب . دکیم
 سیم «رابرد شاهدیقع وا هک ددرکیم
 اهنیپ واب هلاستفه دادرارق . دوش شضوع

 ؛ هوش

 ءار یصخشم ریس رد و هتفای یقده دوخ
 نادرکراک «هرکلاویا» اب اما . دوریم

 9 رفسزا ار

 ملیفرد اروآ و دنکیم فرصتم دوویلاه هب
 اب وا ملیف نیتضن ۰ دهدیم تکرش دوخ

 نلآ وا و هوشیم اّنآ یونارف

 فدع یسپ نآ زا و دوشیم وربور تیقفوم
 دوشب یگرزب هتیپرتح هک تا نیا

 شیاهتیقفوم «رابرد نلآ دوخ زورمآ

 هیاکوم
 هک تسا یزیچ رتهاما راد دوجو رگب تاذ
 دادصتساهب هلپسو نیاهبات درک قلخ ارنآ دیاب

 ۱ داد یقیقح شزرا

 رد هک تسا یزیچ دادعتبا »

 امنیس زورمآ نم فدح .
 «.تسا نم یکدن مح امنیس و تسا

 یدایز تیبوبحم ملیف نیلوا زا یب
 تعابشیئایژ و رنه و داددعتسا دروآ تسنب

 .دننادپ پیلیفرارژ نیشاج ار وا مدرم دش
 تک رشاب هک «دنرادن تفاع اهنز » ملیف دمب

 راساسنیلکاژ و یتیاکساپ - وژت ومودنلیم
 دش هتخاس

 لاس نوسسلدنلا یارب ۱۹۵۸ لا

 هچ و یفطاع یکدنز رظنزا هچ , تیقفوم
 ردپاشایمور اپ ,هوب شیئامنیس راک رظن زا
 وااب و دش انشآ یشیرتا ناوچ و ابیز هراس

 انا قثع . درک یژاپ نیتسرک ملیف رد
 اهن" ۰ دوپ ینامنیس كرزب یاهقنع زا یکی

 نوج  دتفرک ار یدپا یاهدزمان بل

 «دندرسکن جاودژا مهاپ تفوچیع و رک ر زکرح

 هی لیامت هک دوب یمور نیا تقیقح رد

 نلآ هک یلاح رد تئادن نلآ اب جاوبزا
 اویزا رتدوز هچ ره دوب قاتنم فتو 1

 یدایز تبمعا جاودزا » تشاد «دیقع نوج

 زورما عاتجا هک دنچرح دراد نم یارپ

 ٩.۵ رقم دایز ارنآ ام

 دندیدار

 نلآ , دوب هدش مامتاهنآ قنع یارجام یلو

 اب یهزمان نامژ رد نولد

 رد هوب هنارف یاههنیپرتع نیرتپوبحم زا
 ودآ مین اس هروقالیرام اب یدایز یاهلیف

 یشاعملیف رع. هش یزایمه ودرابتژپرب و
 بنارداریو وک ور - نا زوسباتف آ رپ

 هلال ملیف رد یزاب ماکنح هکنیااع كلپزوپ

 رسه هک دش یلز كي قشاعابن اپسا رد ءایس

 « یملتراب يلاتان مانپ ینژ ۰ دوبرجن# كي
 ۳۷ هحفس رد هیقب

 یکپ ردیانشایمو

 بم لثم

 ابخس هراتس - ۱۸۳ هرامش - ۲۳ هحفص جز



 زا یاناوزدود
۵ 

 لبق یاههرامش هصالخ
 هدشحورجم تدشب تخس فداصت تب رد امادنکم رارق ود نیا تسد زا سوری .دوخیم مهابهبره ندخ رب مه رجنم یلانتآ نیاودنکیم انشآ شتسود ترع 4 ار وا هبادوس زورنآ يادرف حبص و دوش یم رتسسه وا ابو دوریم وا نامتراپآ هب و دونیم انشآ هبادوس مانب ین ؛ب یلاریا پیت شوخ ناوج سورس

 هد مک فداصصت وا نیشام اب هک دیوگیم وام نیرست مان ینز اجنآ 5 4 دوفم اضئآ ناتسرامیب راتسرترس سونیژ اب ناتسرامیپ رد .دنربیع ناتسرامی 4 ادواو
 ینزتسگد اد روماع ماگنه نیا رد .تسا
 هبادوس هک دیوگیم وابو دیآیم وا درت
  ر رد سورس . تسا هدیسر تب

 اب و دناریم دوخ زا ارسونیژ تگ
 تع یانب دیآیم وا ندیم زور ره و تشا دنمتورت .درم شب ره هک نیر
 4 . دراذگیم ار یاب

 و دنکیم كرت ار ناتسرامی نیرث
 یگدنز رد هک یراب نیلوا دای سورس
 .تساهدش هچاوم شرخپ رمک بالق اب راک نلباپردو هتفرگ ماجنا روزب هک یغوغآ مه . دنفام هدش شوغآ مه یزد

 نایم رد ..منک راکچ متناديمن
 زا هکیتوخر و تذل و یربخیب تلاح

 اتم مدرکزاب ار مياهمشچ یتقد
 ,نیمز ریز رد هکنیالثم نمو دوبیهایس
 .مدوب هدش ینادنز هناخ كيرات و دگنت

 . شاب تکاس تفک
 . تنک ار اچ هم یکیرات رد

 دادیم شزاون ارم هک مردامیاهتسداما .دشاي مداتفا راک زا هکنیا لثم ممشج
 .درکیهدردمیاج همه . درو | دوخب اره
 دم !متایب هناهلبا یزابقثع نآ هرطاخ
 تتفگ مردام .درادن ار تنلهلطحل كم شزرا درک و رجز همهنپاهک حلید و
 ننا متسه وترس یالابتسا تعاسراهچ
 . یذفرک دوب یزا هچ

 میآنم رکم , مامدرک هچرگم
 یزابقشع هناخ تفلک ایالاحدحدیمرمت یوب تناحد زونه وت هچب بم

 متصت

 نیمژرپز زا ازم و تفرگاز متسد.م رآ مارآ وا . محدب يباوج متنناوتیمن , 
 . , روا نوری

 دوب شوماخ شقاطا غارچ نوچ دوب هنمآهچ تنیژ رسب هک متتنادی
 یتنایخ راگنا ۰ هوب هتف رگارق توکس ار اعسیح و دادید کرم یوبام هلاخ
 ارم مدام, تنا هداتفا قافتا دلانلوح
 ,و تسب مور ار برد .و درب مقاطاب
 حسص ادرف ات باوخب اجیسح فک

 . دوشیم هچ منیب
 یرد زا هکنآاپمداتفامرتسب یتقو
 نآ ءرضطاخ ءرابکی منیچیم

 دوضب ازم ناجیهو یریخب تاظحل
 و تفص مادنا زونغ . درک لوفتم
 دی رتدیدش اپ هک ار شیاههنیسب یتمس و مدرکیمیخ مملدنا ریز ارتنیزبهتلم
 مدوب هتفرگ مياهتسد رد اراهنآ یهجد

 د وصح

 هولج دالج كي س هتیرفع كب - لو ۱ فرح و اوبجن یادص . منر هاگن ی لثم ممتچ یولج مردپ رابنیلوا نوریبب مقاطا زا دمب زور سم یارسب . مشاب دیدش كنک كي رظتنم . مدییاوخ تااطحل نآ اب یتسیانب هک متشناديم هدارا نودب هوب . هوب روآرکس میارب مداب تسد نمب تشیز قدیاپ منلب
 ندز فرج تارچ ودندوپ هداتیا ٌتکاسنارحاوخ و مردام طایح راک رد . .تفکیم اتنیزب !مرددب از نیا رتتب , مهدب یرگی نم ره اب ودوب هتقرگ دارت راک بیترت نم ات درک ی هدب وت نوح از شتامشچ یولج هکتیا لثه ,تسناجنیاوت یاج رگید هدادیوز .دنکیم هچ تنادیمنودوب هدش هناویع دک یقافتاایما . تنیز منادیم 7 یاهمنآ لثم مرنپ . دشدتلب نامساهب . مدرکن یزاک مدایرف س مدرک سج متش یودالد وب عوج هج تدمر زینت ره اند وا دنبرمک ندمآ دورف یادص هرابکی ۱ .مزادن یزیصقت نمادخب "اقا ب قوچ مبنحب مدوخب متسلاوتت . دردع

 . دزوسیم دراد نم شتآهب تنیز

 هکیلاح رد تنیز دعب یتاظحل
 و هدرک رب از دوخ یکشع رداچ
 رد زا توب هتفرگ تسدب ار شنادمچ
 رادبد نیرخآ نیا دش حراح هناخ

 اهلاسنامز نآ زا .دوب وا اب نم

 یمرگ غاد هکنیا لثم زونهاما درذگیم
 بیمسح منابل یور راگنا ار شیاهبل
 ماهدیدار یرایسب یاهنز هکنآاب ومنک
 اما , ماهنناسر حبسهب ار بش ناثآ اپو
 ایدوز و ماگنه دوز غولب نآ هزم
 . دنزیم حوم ماهرطاخ رد زونه

 نسب ملش رادیب یتقو زورما
 هثینه زا رتدوز سونیژدندادن هناحبص
 ارم دنتمآوخیم . دوب هدمآ ناتسزامیب

 دنچار مسابل ادتیا . دن ریپ لمع قاطاب

 قاطا سابل و دندروآ نوریب راتسرپ
 ,دندناشوپ لمع

 هچمک مدوب رکف نیا ون شادمه
 نیازا تسناوت مهاوخ ایآ .دش تهاوخ
 میاب نوریب زیگنامهو كيراتیایند
 تفگ و دش هراو قاطابسونیژ . هات
 ماهدرک یتهاوخمدوخنم . وشتتحارات
 زورما. مشاب هتشاد روضخلیعقاطارد
 ابی یدش پوخ وت رگا ماهدرک رثن

 . منکیوت رّین دنفسب
 تفرگ ماهیرگ تیحمهمه نیا زا
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 . فک واب و

 ردقچ . منونمم وت زا سونیز -
 رستدوز شاکیا . ینابرهم وبوخوت
 تنی رتدوز هچ ره ات مدشیم بوخ
 .یهدب نمب ار تتسد یناوتیم یتسار

 ی اریار نم تسد - یچ یارب
 . یهاوخیم هچ

 سوضیژ 2 متکی شهاوخ -

 . منکیم شهاوخ
 كيدرت نمب سونیژ مدرک سح

 لابندب اوه رد نم یاهتست ۰ دونی
 ردقچ مناديمن . تشکیم وا یاهتس
 اراهنآ یلسم نودپ : مدرک سح متسل دار سونیژ یاهتسد هک دیش لوط
 رگ لاح رد و مدرک ةسوب قر
 دی ۶ : متفگ .یتحارات

 و هب

 ز سوسر
 منادپقیرزت رومام دعب تعاسین

 رکفزا ارم یشوهی لوپمآ ب و هیت
 7 درک تحار لاخ ِ

 مدرنک زاب ار مياهمشج یو
 هسن# ۴ مدوخ رد یدایز تاریوغت

 یوزاد رثا لماک روطب زونه .
 یافادس.دوپ هتفرت نایم زا یشوهس

 غ

 7 "اکرا اما مداد ناکت از موم رد یموهشمات و کنگ
 .دندوبهدرد بونخی تحس

 5 سح مهدپ ناکت متساوخ

 م یپس و دمآ دوجوب نا رد

 دروخ شوگب نز كي یانشا
 دمآ شوهب - رکش ار هدخ

 دوب سونیژ یادص نیا
 ماحت|تقف هم ار لمع روختنلاکت . داد
 بوخ فس رد دص وت . دش

 شوه زا رگید راب

 شیب درد زا ای دوب یلاجشوخزآ
 متس زا ار مرس زورا یادرف

 یناوت و شوت نم و دنیوبهدروا رد
 دایب . مدمآ مدوخب . مدوب هتفای ءزات
 هک دوب یزور دنچ ء مداتفا نیرسن
 ندوخ - دمآ رد ابنسب نفت تگنزهگ مدوبوا رکف رد .دوب «دهاین نم ندییدب
 هک مدرک هلک وا زا . دوب
 . تسا ,هدماین

 يا دین معف

 هک تفگ یتحار

 هقااع مد ک سح . نهدیمتنمت تاقالم هزاجا هکنیا لثم ناتسراسب راتسرپرس

 یتسیابلاح ره رد هنمشک تداجمراک هک تسا هدش دایز ردقنا نیپ سوتیژ
 ؟ نیز میرکیم لمع یصاختسایساپنم

 سونی تسلب نم

 مرذگب متسنا وتیمن

۱ 
 تب را ام" توب

 متفک راچان زین
 عونمم تاقالم ارم یزور 9 8
 ؛ کدو دنچ تسا رتهب و درک
 تفرت مارا و دش مار نیرسن .دیامننم

 یمنسح هک دوب یعیطم و بوکنزوا

 تداسح رطاخپ سونیژ راک نیا درک
 نیمز ار نفلت تساوخیم یتقو . تسا
 مشوخ یلیخ وت زا نم . تگ دراذگب

 ی اساسحا و مرگنوخ درم و . نیایم

 ناتسرامب زا یتقو.یتسه
 . تشاد ميهاوخ مهاب ییوخ یاهزور
 نیمز ار یشوگ و مدرک حر وا زا
 هدربهگ رم دحرس ارم هکر ]تفت رارق نژود نایمرد نم الاح .متشاذگ
 كث رهدحرس زا ارم تشاد هکیئز و دوب
 4۶ دوبن دیدرت اما . دنادرکیم ژاب

 تندوب نز اهنآ یود ره نم یارب
 اهنآ یود رهب مدرکیم ساصا نمو
 ؛مشاب ودره اب یتسیایو مدنسقالع

 و ثجآ مغارسپ رتکد دعب زور هس
 مباهشچو دندرب ناسناپ قاطاب ارم
 هک تفگ نمی رتکد .دندزک زاب ار

 زاب ار تیاهمشچ هبترسكي نک یعص
 راچد سردوز یروکب نوچ ینکن
 ار دفاپ یتقو تهچ نیمهدشیهاوخ

 ولید

 ک ادو رس ءنعا

 ۰<۷1<ب٩ ۰ 0

 مربنشیم مفارط

 شروسمدرس

 ک
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 زاب ار مياهمشچ دنتشادرپ
 مدوخقاطاب ارم ات تفگ و

 رم متشاد یمارآ هب ۳۹

 تسرکیم هدنخ لاح
 یادنخم هدش سخ هچ

 اجن نم تسا وخ ادخ هکر

 تسا روطنیمه فک و
 بطظا وم ادخ هدنن كي

 .دروا دوخب ارم هک

 مرتحم یاقآ دیدهآ شا
 قاطا رد میالم كيزوم ككي ي

 ماص رندیلد هحیار كيو د

 و هدناباوخ تخت یور ارم
 ار رد سونیژ دن د

 وتب تفگ . دهآ متخت

 یناوتیم ار تیاهمشچ ,مگی

 رتک دودنکیمتحا ران ارمرون م

 ,منک زاب ار اهنآ مارا مار
 ماهدیشک ارقاطایاه هدرپ نما

 نشورارقاطارتنیب گگنر مک
۳ 

 زابار تیاهمشچ یناوتیم ت

 منچ مارآ و مدروآ راتف دوخ
 دمیرابنیلوا یارب . مدرک اب

 هناخکیرات نورد ار یووت

 نز نیا , منیدیم هچ . ار

 یندیتسرپو ابیز هنوگنیا
 رگید راب . درکیم هاگت ا

 یک یئایور ءرهچ و متسی
 مرطاخ رد یوبن سوئیژ
 مياهشچ ک رگید راب +
 و دوب هتسش مر سونیژ

 .درکیم هاگن هریخ هربخ م 1

 یاهتلا ربو ریذپلد و بیجع «
 1 ۰ ۲۱ اس ۹ ۳

۳ 

 2 ۳ داد رهم: هتشون

 كانپاهکتسا یدره تشذگرس هدننک

 یکلاس 6۰ زره یالاب املا . هتس

 ۵ ال یاب هو ره روح

 !هنسادیتاع وطم یقر»ا

 ۱ هک ملاحشوب »
 بودحم امش ثداوح + تامل ۱

۱ 



 ۱۵۷۳ - مجنپ و لهچلاس
 ۱۵۷۳ لاس یامنیس یارب

 ...دیآیم راکسا گنج هب مه ودنارب نول زام
 دراد حیردنب راکما نتفرپذپ زا عاتما یئرک

 بذتک یم در ارآ و دریذپیمن نآ یمدنرب ار راکسا لام هس یط رد راپ نیمود یارب نوچ - دونیم تداع یعون
 لمچ ینی هصد راهچ لوط رد هزسیاج نيا هکیلاح رد
 تفایرد و تسا هدوپ یرگپزاپ نه هقالع هروم لام
 دشیم بوم لامدپا عون كی عفاو طد نآ

 یزاپ یارب ۵4 لاس رد هک یرکیزاب یدنارب نولرام
 مسارمرب طتف هن راپ نيا ؛ دوب هتفریذپ ار راکما ناتما و تر اپ و هدش هدنرب نازاکایلا «زادناراپرد» ملیف رد
 هکلپ ۰ دنکیمن تکرش نآ
 ارنا تط و
 |ناتسوهخرس اب یتشز رانفر نونک ۷ ۷هیناکیرما ام دیوگیم و
 درومنیا رداکپرما یامنیس ونویزیولت اسویصح .-. مپاهتشاد
 ینسردان و طلغ یاهرتکاراک و ریواس
 میرم تواضق رد هک هدون هثارا

 ابد رثوع

 دن رزیمزاپرس مهنآ نتهریدپ

 ناتسوپخرس ر
 اهمتآ نيا هپ تبس

 رصحد ار ودنارب زسیمآ ضارتعا هیلایب , تسا
 ؛ هک دناوخیم رانح یارب یتسوهخ رس

 نکنم ناتسوپحيس فرط زا یگدنپا هب نم
 مسمصهاوخیم اهاش زا نیمزرسم نیا یساو

 و ,یتحر یتادوجوم

 اس
 کر .یفرحم ینانادش ار نامراتف

 ءدن طتف , دوشن هدیلش تسوبخر سگ رتخ *ادم ! تنگ ی م وهایح هپ عورش ضارتعا ناونع هب راضح زا یمیج
 تا وا ی هین ایی نیا دم ۷ مدعم
 ی

 یملط هروم رد نیرشاح هیه هتسنپا هدض
 ءا مه و دنرادن یدپ منش ناتسوهخرم هب هک
 د و دننکیم یدردبه مدرم زا هتس نيا هب تسن ودنارپ

 هصو یاهین و تك يبع زب و ۱ نشادم
 دب اب یمن یبشنپسچ ی هک دنراد هافسعا نینلاحم اهتس اهن
 . تومن نازونع ار یلپاس س»

 دیونیم یلامنپم هنسپون »كاپ دچ زو
 هدنک ادحا اب هزیاج هدنرب ,رح دشابرارق زاآ ت

 ضارتعا كي نآ یادحا اپ تایرد ماکنهب دعاوخب نآ
 و هللس تروم نیا رد -- یا جرم مه ار یعاتجا

 8 _دنکیم ناونع ناتسوهخرس اپ یهردمه یعو

 هزناج ودنا رب نولرام فرط زا یگدنیامن

 ر ارنآ و دریذیمن یلواوبل و رومرجاد
 ۸ ار راکسا

 ۲ « زار شلهزباجیناعداشاب_یلهنیما زبل
 .دنک یم فابرد شلو

 , دوشم مام +
 اب «سرفپاب» ندش هدنم

 هب هراباسک ملیف یه,
 لاس نادرکراک نیرته نآ+

 رم هراد هرحر - دوشیم راضح تریح ها یلک مح «هراپاک» ملیف 1 نیوز ناکم و نامز يزيچ ره یارب نوج داد «یدناوخ ردپ» ملیف دكزژپ تکش دراوم نیا ۱ ادج دعاوصخ تسب زا ار هوخ موهفم وی اعم ؛ اینیس رد یرنع 1 . نرووآین ءاربه !سک زا ینادرنق و تعانپیانمسب -م نداد ءزپاج هزوم یادس هورس و تریع ازین
 قیرط [زامسکرم نیا هک دوشیم رازگرب ۱۹۲۳ لام چرا مشفه و تسب بش رد یلج/آ سول یقیسوم زکرم نلاس رعاوندوخ نآ ا ار راکسا زیاوج نیرتشم لیف نیا هک رد راکسا زپاوج یادصا مسارم نیمجنپ و لهچ تيدرکيم ینیب شیپ هبخ 9 وب *دق 9م ها قم ۰ تیتفوم اب مدرم هجوع بلج نظن زا «هدناوخردپ»

 م دوشیم شخب نرو
 مفنب هتباس نیا ماحنا رس هکدراد نایرج «سارااپ«» و «یلهنیمازیل » نیب كيدرت و هدمع تپافر لاس یا »
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 7 یاج « ءراباک » و دشن نینچ اما - دوم

 تشه ندرسب اس,و دریک
 اکسا خیرات و بش نیا هدنرب
 ار لا- ملیف یرته
 هراباک

 اس

 نیر نگرزب هزیاج

 اج هکنآیب .دوشیم د
 اوج . دشاب هدرب

 زا دترابع هریکپم قلا

۰ 

 مسلیف هب هک ی
 یمرفکآ نرم ,زیاح

 سد زد ارا اکسا دومحم هکیلاح

 ینادرگ راک نیرتهبهزپاج (یلهنیمازیل)

 نه یرگلئوج) مود شقن یرکیزاب نیرته
 ی (جابیگ نکروبرابتذور) یرنهی ادرگ راک
 ر .,رنهب «زیاج - (نوتتب دیوبد) زاتوم نیزته
 ۳۹ رتهب هزیاچ بس (نوساک ترار)ز یزرادر

 ۰ »سس (رنروب فلار) هدش یأتقا

 دپ» .ملیف یرنج) یگنر وح ترور
 ملیف یرتهب «الوپاک دروف یینارف»

 ودنارب نولرام» شلوا رگیزاپ و هوشیم

 رد - لامروتکا نیرتهب

 ط) لوتوارتیپ (تولسا) «نیک لکیام»

 - نیا تفایرد یارب (باپقع) دلیفپولپ
 رطاحپ مه یرکید هزیاچ ملیف نیا . دندوپ
 وف سیسنارف» هب هک دریگیم شاهدش

]۷ 
 ۰ ,ر نادرم زا یکی هک «نوتسهنوتلراچ»

 هورن شیامن ؛ ریخات هقیقدمدزتاپ اپ تسا

 رطاخ نیمهبدزایمهچاومیتالاکشا اب
 هءانرب یارچا نوتسهندمآ اتدوشیم هتساوخ

 -هج نیازا نوچ وا و دریگپ هدهب ار
 هب یگچاهتسد اب تسا هدش
 .دنیآیم رظنب یبصع یبک

 دیوگیم «دووتسیا تنیلک »

 - یارب ار یسک هچ دینیپ
 ۰ یک ؛ دنادرک باضتتا هنحسم

 مع هملک «دزاون اچ هدرک یزابهک

 >» همانرپ اب «یروبنالالجنآ»

 تیم یهارسح یممچهتسدصقر اپ هک

 هزایماپرب

 وراک « نوتهنوتلراچ رب ءوالع
 نادرم هلمج زا زین ندوهكارو

 ییسات لاس نیمهاجنپ تسانب

 ۱)» هکیلاح

 , هنحص یوز

 رب

 میم ارچا یقیسوم اب ءاربه یمالس همانرب

 ,رود نیا زیپ لاجتاقاقنا هلمج زا
 هب هک تسا لانیژروا یقیسوم نیرته
 یارپ «لساریرال» و «شارتنویر»

 ی اهیئاشور) «تیال ميال» ملیف یقیموم
 ن مریم قلعت ۱۹۵۲اس

 ق منی ی |

 ,ا یارب و دوب هدشن هداد شیامن
 م ارنآ یمداکآ اذل دمآ هدرپ یود

 دنکیم دزنمآن

 ملیف نیرته راکسا «ریاج

 + یئول یهتخاس«یزاوژروب یناهلپ
ٍِ 
 اب یرتهب زیاوج دی

 ائوجو و (دندا "7 اههناورپ)

 ر اهشقن نیا القاهنآ

 ۴ د تاساصحا زاربا نیرتثپ

 ج ینانا تامخ,زیاجواپنوچ - دوشم «لساز
1 

 انا ف زا دوح ءزیاجوا و . دنهدیم
 دریکیم

 بل تاظحل نیرتیتاساحاو نیرت یاس
 ج دراوبا» هب ءژیو هزیاج كي دوشیم مالعا ۵" تسا

 رگید ه یرکبزاپ 1
 نیس ملاع هب وا تامدخ رطاخب ۱ هزباح نیا و بینا
 «نوتسح نوتلراچ » یتقو دناهتفرگ رظن رد وایارب
 هاشا زا رپ شنامشچ رثات طرفزا دراپب وا ,ویپهبار زباحنیا دهاوخیم دوب وا یژاپنه «زیمتنلیوس» ملیف رد

 وشیملاس روتکآ نیرتهب ءزیاج یادها هب تبون یتقر
 دنب ایبنس یالاب هب ودناربنولزام هب ءزیاج نیا ندرپس یارب هک دهاوخیم «نملواویل» و «رومرجار» زا «نسوهكار»
 سدوه كار اجنیارد

 تسا هتف رک قلعت «نع ۱ گ ۰ن

 دن ابزمیح ثای ناونع هب رومرجار زا
 . دربیم مان امنیس یون

 ردو -دوریم نس یالاب هب نملواویل قاقاب دوعرجاز

 ی ٍ



 « هوجو یساسا نکر ر

 ریز. تسا ناريا یامنیس

 یهضیلس و قوذ و س
 و ؛ یعامتجا صاخ یتیپ

 هتاحسن فلتخم یاهینیب
 میدیانبانتجا شراتآ

 بیس + دبابیمن لامکدرف

 نآ رب نک ره هک تا9

 زایکی ءاگره «دراد ار

 هورگ رصانع رگیناب نآ هل

 امتح هیصق یاپ كي , دشاب هتن
 كرد ار نادرگر اک مایپ ۰ دشد

 ار همانملیف یاهیراکهزیر ۰
 دساتبدناوتیمن ار همزال یاتف
 یاضفریگساد هک تسدرد نیا و

 سح رادرب ریوصت , تبا هنش ۲

 راک یئاپرب زا نادرکراک نشت
 نالف شرگیزاپ دراد را | ارچ؟

 .ایاضق رکید و
 هکنآ زا لیق . نایلاپ

 دعب و تساهدوب شاقن « ِ

 انایدویدوتسا رد ۲۵۱۲ ۵
 ؛؟راوتارپال هلبجنم |

 دوس هراثا (یقوران
 اد یقوزاف دمحا , نایلاپ

 تو رم زلف هک هنادیم نآریا یابنیس

 2 سزا رد و هیرک

 د ین یلامود نایلاپ

 ی کیرمآ زویکاریس
 تسا هدرک ل

 هک ار يهاتخا منیبیم مال احیا ۰

 «ِِ «وترپ رایزام»
 تسربدم. هک

 هوس هدا 2

 هک ؛تسا هدرک راک فپائام
 و ۰ دشاپ هدروآ تسپ

 ینارادرپریوست فیانام
 های یکهب یزیچ

 یروب « كاعاو

 اد یبراجت دنا وتیم
 و كاعاو دیوکیم

 «اگچیه هک دنآهدوب

1 

 یسچینزرژ یلو د

 ورد یس یم اهر یغاتحا یاهءدیدب

 
 ر ها و شیابن هث دنریگ یم دوخب هح ون

 و 4
 محبرارف مدرح زا یاهدوت نایع ن

 یاد طنهلش هج ؛ دشاب گرحم

5 
 ساکما ره نوچ اما . رگید تاهج زا هج

 مش و طیحم

 کش یغامد تهج

 یاهتسارخ

 مدرم یاهرابت هب مينکيم

 دوشیم یقلت زورم

 طیارشتست یمقاو یزابن . کیآ 12

 » و دوشیم ناوع طبیحم یانف و یوح

 دوجونآ بک هب شیارگ یعون اهنانا نطعب
 هرواتسدهک یلیمحت یزاین هکنآ

 عفاستهج جراخ و لخاد

 نوسنکامه مولعم رارق زا و تسا نتتبوح
 زاین ود نیا ناربا یامتیس ناراکر بناتسب
 ندروآرپ هب و .دنامدادن صیضخشت مه زا ار

 ویوصتاكای یاهفرح . دشیدنایم زاین افرس
 ردشم دناوتیم هنیمز نیا

 مود « دراد

 شابوا و لزارا

 ود ینارپا راهرب

 دشاب

 دیاب نکیل ؛ تلا رنه كي امنی و
 هدنزرارنه كي ء دشاپ ءارمه تراحت اب ۳

 ردهک ییاهملیفاب - دشاب هتشاد تمیق دیاب

 دنناوتيم هل هک دنیوگیمیرنح اهنآ هب ایا
 ..دیآیمنانشوخ اهنآ ژا میرم هن و دنشورنپ

 .دناهدا دن داب یسک هب یزیج هاگحه فاتامو كلاهاو

 رسخ و فرحنم یاهدع یارب «یمدرع رنه» زا ینهد تفایرد #۶

 تسا یملع

 را ار دوح تخانش یردان رسعا

 . درک تباث

 رادربرسیوصت «آو راگیف» ریناد تحن یرادرب ربوصت رد

 . مته یکیزکم

 ینوخن «راظقتتا» میلبف رد كنر

 *راض وبه یفث روط و ميابب راک مناوتیس

 مدرم یارپ دیاب ار ملیف منکیم رکف نوج
 یشاهیامرس هک یراذگهیامرس و . تخاس
 ز رس درب هوس دیاب درانکيم هار نیا رد

 یرته تراجت كي اما تسا تراجت كب امنیس

 ریکب لکش ملق اب هک تسین یتاتن اتم
 باب تسا هدش هک یوحن ره هب راذگ هی امرس

 0 دزو آرد ملیف لایق ردار
 ربسته » حالطما را ینحن تفایرن 1

 مسسقظ رونع «مدرح یا رب اب «یمد <

 ارنه»۰ تسا یملع ریغ و فرحنع یاءدع یا رب

 «دسهتبارن | مدرم هک انممنادب هب «یمدرم

 ر شکتحرف و رومش حس نمره هکنآ
 تتماوع رومش حطس ( دهد سیده رخ

 تو رومش حطس رد ار شراک دیاب و دئاوت
 عاتجا درحت یارب یامزیکنا ات, د : هئار

 ار یرتا هک تسن مهم نيا دجاب ۱ رصد

 *چرک هک تا نیابه ادیب را تی

 *دسیب زت نکیل « دشاب دكننا و لیلق ءدع
 .دصم تهج رد یتکرح  رثا یضاقتم ای و

 دوش لصاح یعامتجا كنهرف
 مسهفل +اق رادقم كي دیاب رند

 نشاپ مدرم یارب دریگبتروم یژاک دیاب
 بوچ » .دنمهمبمدرم دصرد هاجنپ لثملایف هک

 ۰ دننک گارد | ؟ ۰ ۰

 موهفعو ؛دننکی م تبحم هیقب دسرد هاجتپ اب
 یلو . دنهبیم حیضوت اهنآ یارپ ار رت

 شرزآیب دروآينردرس نآزا

 د رثا دسر: هاجپ نپا

 یسکهکار یرثا

 . تل
 و حیرعت امنیس دص رد دون یلک روطب

 رد ه دیاش و + تسا یمرکرب جنپاپ دس
 یعامتجاو یقالخا یمایپ یواحاهنآ , رب

 جی رفتتهج رتشیب مدرم نوچ ؛ دشاب ءریغ و
 ةط رب ملیف دیاپ ۰ دنوریم نت

 هومن یارب . دوش هنخاس نانآ یاهتساوخ

 ایسب و هتنگرب راک رس زا هک یرکراک
 «یکتآ۷ دنک حیرفت هراد .تسود دوریم

 «.دهآردسرد سالک كي تروصب شارب اینیس

 میدوب هدرک هراثا هتشذگیاههرابش رد

 هوگچ هکنیا و « يرادرب ريوصت رد كي هب
 و .درب یپ رادربریوصت كي كيسب ناوتیم

 -یمرب نایلاپ سورطپ یاهراکزاهک رولعبا
 روس اپ ار شدیفسو هایس یاهراک ؛ دیآ
 هپار زومرم یاشف یعون و هتفرگ تنارتنک
 تيم .دوخ هک روطنآ ؛ تسا هدیشخب ملیف
۳ 

 هیهتنونکا هک یعونتم یاهملیف » -
 ۰ تسا یفلتخم یاهکیس پلاط ۰ دننکیم
 یرادوپرون عون تي یدىک یاهملیفلثملایف
 یسصعوت ییانچ . دهاوخیم یرادربریوصو

 را رد لکش نیمههب زین مارد و رگید
 یاهملیفرد یلو تسانشوراضف یدکی اهدیق

 سیمو + تسا مال تسارتنک ریوصت یبانج
 هب رن ار موهفع یزادرپرون ءار زا ناوت
 ۲4 هحفص رد هقب ۳

 اس



 سم زیربت لق
 میدق لالد

 تلخغا هک یلا-راباطم [ل
 ی اعهملص
 تسرفب و نک ناونع ار یرفءز* یاهفرح, تشادن پاچ یارب یفلعادوب

 یسبدازومآدنپایو كانزوس

 روبسح یاقآ - دهنم 8

 تی مزلعم اتیس «زاونشج (ل ۵
 دید رک هآوخن رازک ب لاما متح |  روطب .دوشیم زا رب تقو هچ هک

 یحوتف دوعس یاقآ - تشر
 .فج یوزر شوبراد زا 2

 هک ار یناههراش تا نوتوز زئراچ هجوتل ٍاق یاهبلیف هلمج زا دما ناراپ زا هکیدرم . مياهتتاد
 .تسین دوجوم ویشرآ رد یاهتساوح

 اضر دمحم یاقآ - دزب ۳1

 ۶ یدابای
 امشح : نپوک لامرا یارب []

 هلم رد هدش پاچ یاهنپوک تیابیم
 یئاههرامش . یرادلاسرا ویتکره اد
 هحم رتفد رد یاهتساوخ هک ار
 خآ هرایرد . تئاد میهاوخ یک شویراد اب . تا ناموت رازح ۶۰ دودح كيب دزمتس تا دوجوم
 دوشیم هج مياهتنک ار اهیتنفک دی زاسیمار شاهمادا هک مح لایرح
 ؟ هرک

 ناموس رازع ۸۰۰ رفسه و ناعوت رازح ۷۰۰ یلپت مود نارکا شورف هراد دوجو یاهلْسم نینچ رنک اجنیا رد هتیلا هک دشاب هتشاد دیاپ یه فلتخم یاهنارکا رد اهملب
 شامل امنیس دنچ رد موصتفهو:ورک ثكي رد هتعهود دم 6 ملیف . دوب
 دش مداد

 قداصتحم یاقآ - رها 8
 یرقاب

 یشک هعرق رد« یلاسرانیوک [ل
 هفسر

 مدهمبلوا شقن «كرهاک رد [] یلیلیقتدمحمیافآ - نیورف لق
 یزابهب نانچمهیمیطماثانع.دوب یردات
 یزابنیرتهب . تسلوفشم اهملیف رد
 یمسسع رفع یاقآ - درجورب 8 دوب ثروژ هدهمب وا شقن ۰ یماحاهتت ملیق رد , تساهدوب پاقهمرد وا

 هلجم زورون هژیو یاعهرامش . میزا» طسو ولبات هک یتیبیم
 .تسزدوجوم یاهدرک تساوخرد هک

 ف

 امام كلع هرقفکی هئارا نم ام دهاجم یضترم یاقآ : زیربت 8
 هک منرمیع بارج

 دوب ادنوفرتیپ شرکیزاب و مدننک هیهت اه سیندردیاریزیا نادرک راک -۱
 شارخن امسآ اهملیف نادرگراک - ۲

 1 , پیقعت , نتسوهناچ«دش |پنالعلس تساوخیم هکیدرمس سرلیک ناچ ۰ یمنهج
 دکاکچیه : كابرطخ بیعت

 : هتداح - رگنیزلغ
 کیف - ینیلظ « هداج
 رونیس ناعینوتنآ: مر یروطا رپماطوقس
 دیاستسو ناتماد - رلیاو
 تریاز , نایاورتخح امدنخل و اهگنا
 وراک ۰ تیوترویلاو راو

 تا هتفرک زاکما ۰ هدناوخردپ و ادنارابرد ملیف ود رطاخب ودنآرپ ۳

 -.نپزوتز

 هسن یوباک

 - ینویتوتنا
 ۰ , هحرچود ترد

 بت

 ۶ ی اعمناد «

 دیرل

 ندوه كار نیتجمه تسا هتفرگن وا شتبراکسا نیلوکینوتنآ - <
 ,سیرکاچ جرج و نیلبمالسار - *

 اد شیامن ات دننکی ؟سمن یزاب يملیف رد

 نیترام « لدب ملیفاشنزاس « ۵-۰
 . دشابیم ناتفآ رد همکاحم ؛ داع نادرک راک « تیر

 دمآرد بآ را بست بجع# . دوزدب

 4! دوردپ نیا

 ینیقب حرهم مناخ

 نی هکب سلخم هک دینک رواب ! هیرک ی منزیم یاهیام هک دیئامرعت هلک تا هدش پاچ یسوع انایحا ناتسا رکا ال
 مياهمتچ تفح هدنامک .منش هریخ امش مسا
 میدید دمی اما تا «یتیقی حدم» مدرکر کف لوا ! نیم فک دطلن یتشکناهلیت وهنیع
 نتست یی زیلک اب سا دشنهک دم !جونهک
 ناو 4! منک هژات یفنیمک یتالوط ,همدقمنبا زا یپ دیهدب ءزاج» مرادنلماک نایمطا مه زونح هنبلا تساتره» هک متخایرد

 ریاهتشوت و دیاهداد ثانج نالعا شوک و ک نارادفقرضط هب امش هک یاویا -۱
 یادم ٩ . مهتح رهو الی رادن رع ام هک
 .محانگیب نابم نیارم ء,دنبهک همالخ«۱!دیونش _ -یماز هدازیقف مناخ همومست هچو رقنادت»
 دینک رواب

 ریغا ءرود رود .هوبلالو دارم  یئولوجوک نامز رد زهورفالیل ملیفنیلوا - ۲
 وا دزمتسد .دوب امت » وا ملیف نهصخن

 امتس هراتس - ۱۸۴ هراعش _- ۳۸ هحفص 7

 روس

8 9 

 دو ۵
 و اه ۵۱۵۵۵۵2

7 7 ۲ 
ِ ,1 ۳ 

 صوت و ی

 یبمحم ملفاک دمحم یاقآ ۳1
 ۱ شاپ نيازا رته ؟ تا مباسهی روطچ لارحا ۱ یسزملایطع ال

 ۱ دررایمن ننروخ

 فیا ر یرتسوپ هلجمرتعد رد ایلیو ۰ روه دیو لپ : اهادرک راک - ۶ یغهب ایند نک روا

 تیارف
 سس ۷

 1 ما دشاب دوویلاه یاهیناپت رد هدن هیهت مزمب یملیقهک تسکمم هود
 ءبهت .هکنیا مهناو دشاب نکمم یاهلسم سنج رم ارتاپوم  ط كيب اهنت لوصحم دنسونب ِ ایلیا

 دشاب ,یناکيرمآ یاهینایمک هدهمملی شخب زدم شورتاوج اما هاب یو لیفهیّتک
 تساهدرب امهدرگن ی اب مایف یلک ۲ دار دیس ریخت ۳

 ورهب هدر .درم نارگیزاب نایم -  ؛
 .دنرادیم تفایود از درمتس نیر : کوک نر نارکیزاب .نایمرع و یو

 دتچ هک خآ «! درک لک . ظفاحادخ , تسا یار هدت ,داهلیلقت هم تایپ تاقباس هحتع , هلسم تاحتس ندشمک تلع هب س 8
 5 1 ز مرگ یاوه ترسح فرصت تباب نونسم هک شدلوا اس و درو نشر و مدیژرلاجنیا یناحباهو یقنیلع یافآ : هاشنامرک 8

۰ 
۰ 

 من رکشتم .دیسز امشیاههمان 4
 نحاللادبع ,زقس - یرورسشویراد مدازیلع اضرمالغ, تشر 8

 ب یسنامیپ .دونحم و یلالوج ید ۱ , ناهفصا  یناملا لیعسا « ارج ؛هداز یلفموصم « نارهت .بسن  یلع شخبادخ# رانکتودیرف - یوضرنیس نامس - یگیب نیسح « رهث نیرذ- یکشوک ان رمالغ_يوخا تاداسنی دحم. دهشم - یجغا رچ دادرهم « تشر رایدنفسا دمحا : لپاپ - یربک ناساس « نهوف - یمیرک نسح ویزاش نیز نایساطیق عحا یلع - هج
 ۶ ؛ دهنم - یوخایرد نم« نارهت - یداهروپ ها« نم

 هه یتالیگ یعولط « فلا - دنورهذذور# , كشمیدنا شه اکرم
 یاقآ « ب ناش دوی -ناشخردیفراع یرز - یلالیگیعولط

 تب یتساق یضترم تب یردیخ راز ,ناجانس یصحا یلع - گرو مر - یضایاثم دعا - هدازیلع دیح 4٩ رو ناهفصا ., نانخرد شوم :ردیف فو
 مر

 ؛ هیلاجر - ینلود نجح ؟ نا رهتنابروکشبولآ 0 میرود ۷ اض دمحم ب یدیمایدیحو دمحمنارهتس مو اضرمالغ + لب - یتیربک هبزور - یرواد - راهبنح هدازینویفا نیس / بنایسودرف زورهب « یررهش  فیاعمیلع یلورفلداع تیلاعر لیعسا -یسادلادواد,نا رهت -یناکمدذ رهچونع؛ نادابآ - یلاقآ ازریتشح* نورزق دن یاهیتپ اضروص نا رو
 رر مد

 تا . یناجالم یتجم ید

۶ 



 هتخاس ناکیلپ لثم ب۳
 یوایمیک زیور
 یناوترصا هتخاس نیعنرا 3

 شیامن هناخ - شیامن لعم [0]

 هک تقو میدرکن هکاهیداش هچ
 كي رد رس ار دازآ یامنیس ید

 هکد وب لفلاس . میدید هقبطود
 یب و میدید ی

 ملیفراهچ اب هدش عورش بو#
 انس ناگبخن و ناگرزبزا هدرلاخ

 اب مهيشنبا .دنکن میسرتیع
 شنیمهابام هک ارچ دوششوماخ ی

 ملیف راهچ دهانام , میتسه"
 نویزیول وویدا ردیلوت و اههتخاسزا
 دونم شیامن هناخ رد ناریا یلم

 شیاس و یروآعمج نیا .
 اب و دهشم دازآ یامنیس یوس زا

 زسکر م نوبزیولت وبدار یراکعه
 شیامناب . دوب هدش هدیدگرادت
 شیومک هک_روهثم یاهیلیف

 روتامآ و دازآ یامنیسزارود هجدرو

 ُِف

 یلاخ یلدقد نیاژادعب ! مدیشک لد

 .ریذپب ار بناجنیا یرگتمالس
 یضمب ؛ لامازورون «راش رد -

 یایهلاس زورون.هرامش اپ هیاقم رد بلاطع
 هداد یرگپد بلاطسهب ار دوخ یاج
 نارسپا_ یامنیس یاهنیرتهب هلمج زا

 ۱۴ دشاب .هديشابندنهلگ ...وهلجم

 را یضعپ هک ینیپیم لاح رهپ ۲
 ینارادفرط , هلجم مودنارفر رد مهاهبليف

 دشابن یقطنم وت رظن زا دیاخ هک دن
 هرابردنارگ اشامت همه هک نکن شومار

 .دننکیمن ءاگن لکش كي هب |
 هتشونهک یجراخیاهباتک_یماسا - ۳

 رد یسیلگنانایز هب دیاپ امتح د
 .رادهگنادخ .دوش هتفون نآ رشات اپ

 صلضما؟ یاهدش نیشنشرع هک یراد

 یریثات ات دئاب هتشاد هملدا همانرب

 دهن یاههچبورب یراکمک رد
 روهتموف ور سپلیف راهچنیا .دراذگن

 ناگدنزاسزا یلاهملیف (نیعبرا) زجب
 . دوب ناسارخ طیحم رد و یناسارخ
 هدوتكي نآردام هک (اهغالک دلرم)
 ابنم ) مينيبیمار دهم رهش ناب
 دادرهم یدهشم زاسیلیف راک (غارچ
 نیا راکاب رابد نیا "مدرم هک نندت
 تسایاهعق و دن راد یلانثآ زایلیف

 ( نا کیلبلش پ) دهشم طیحم رد
 اقآاب مدرم و هدش هیهت سبطرد هک
 یکیدزنو رود یلانثآ !زریمیلعدیس
 ننا باختنا رد هناتخشوخ و دئراد

 شیامندهشء مدرم دید حطسات اهملق
 وریورمنرم لابقتسااب و تشاد ییوخ
 تشهیدرا طساوا رد ان . دخ

 رازگ رب دهشم دازآ یامنیمراوننج
 ۰ دش دهاوخ

 نم# زا یاهتحص الاب ریوصت []

 . دهدیم ناشل ار «غا رچاب

 یناکملگ دیشمج: دهشم

 ؛ یاهتشن شرع یورونارچ الاح . نیشن
 کا » هصقلا . چاو و جاه ماهدتام هدنب

 ۰ هتخاس ار تفل نیا يک هچ متنودیم

 دش مهیا هخآ . مدیوجیم ار شاهرخرح

 «1؟ تل

 یاهنیسناونع تحت هک ینوتس - +
 تفایتیماجنارس هنافساتم « ميتشاداهن اتسرهش

 ناونع؛ هدرتف روطب دیراد یفرح رگا الاح
 ٩ ناگدنناوخلد درب » نوتس رد ۲ نک

 میپاج
 .تسارارسا وزج . هلجم ااریت - ۲

 ژا ریترپ یاههلجم هلمج زا هک یاب نثمطماما

 ۰ میتسه تاعوبطم

 یاوهرد هک مهار تاهدزخب مال - ۳
 تثیم لیوحت دوب هدش یرگف لیبدرا درس
 ۱ هشوگنآ متشن مارآ ومداددبریرحت

 . مادتس تفطل

 راهبنسح یاقآ : دهدم 6

 سگا هدمآ مد دش بوخ یتسار ۲7

 هکس زا ارت لیماف مان امرس دیایب ناتسهز

 وت و هرابپ فرپهک نک مسجم ! دزادنایم

 منییپ وکپ نم ناج هن ,یشاب راهبناچمه
 تلیماقمان هک منکیمهیسوت ۱! تساتسرد نیا

 هک وگن . یحد رییفت لصف راهچ هب ار

 منگن
3 

 ۱ یدف یخار الاح-. .میزاد ,بلطم و سکع

 ار شوگ وگ یفارگیملیف راپکی - ۲
 میديپاچ نونس نیمه رد

 او وا یاهملیف تسیل شوگوگ نارادتسود
 برضشرس نیچمه یاهتشاد لاسرا هک

 _.ظاخ ضحف ,

 فلز

 ميروآیم

 و لیف - رلب نوطیت . ثیماو میب
 یوصتمح رد - رهاوخ راهچ _ نوحن

 هراتس - هناویدهس بچنر و جنک ناراکهبت

 هاتنک - ناکتفرف بغ - نومسآ تفه

 ترجپ - یسورع لاجنچ - عولطیئامز
 بزاتسیب نومسآ - صاصق -غاد ناحا
 لس - «یراختا رولطب» یلالایخ اتیب

 نیتژاف - لعءام - رفسه - یلاکیرمآ

 و دینادب هک منزيمداددنلب یادص اب
 راه ناخنح ار تل نیادیئاب ءاگآ

 . قحای ا یدرک قلع

 تاپرباص میها ربا یاقآ : یررهش 8
 یارب هک زیچ همهنیا یاجب شاک ۲

 ینوک كي یاهتباوخ لامتمدنوادخ زا نم
 «!نممتسه اهتشامک بجع» | یتساوخیم لوپ
 وحاهو میامنیم ندیسرع تفطل زا لاحرهب

 ! میشاجک هک متاميمجاو

 هداتس رف

 میئشاد دلی ور نیدرف زا - +

 مه یئوگتنک وااپ . متچب مه طسو ولپأت

 . تشاو میهاوخ

 !تسینیدنه اهنامسآ زارفرب ملیف -۲

 . تساهتخاسنیدرف ار ملیف نيا

 یزاپمه و لزغرد نیدرف یزابمه - ۳

 دوب بوخ ككاخرد یقوئو زورهب
 . عادولا

 اونداب ورسخ یاقآ : نارهت

 بیم تلیماف مان هپ ممتچ تقورح []
 ؛ وگخساپ تاحفس یوت منکیم ساحا دنا
 ناجاونداپ هک :ةسالخ ! دنفایم هار دابدرک

 فاجنیافیلکت دوبن مولمم یدوباونفرب رکا

 دشیم هچ
 هبنشکپ یاهزور هلجم هکنیا زا - »

 ه . میتسه بجعت رد , دسریم رهشاپرآ هب

 یرکف هک درپس ميهاوخاهن اتمرهش لوئم

 ۳ .دنکب هزابنیارد

 زابلعا «تاعوبطمینیبیم هکنیا - ۲

 طسو ولپاتو دلج یور برم یاهتیپره
 زوره زا . تسوا تیپوپحم لیلدب دنراد

 مزال یاهتسرف رد دلج یور و ولبات یقوئو
 نینچمه . تشاد میهاوخ مهزاب مياهتشاد

 .دروآ میهاوخ لمسب وااب یئوکتنک
 زورهبو شوگوک تیبوجم رکنم ۲

 برم دئاب رارق رگااما . میتسین ,یقوئو
 .دوشیمن هک ميشاپهتشاد سکعو بلطم اهنآزا

 . هنوئیم ضرتعم نارگید نوچ
 السا ناتب۲ رد یتسار . یاب شوخ

 وینسهاوئداپ نوچ . یرادن هکنپ هب جایحا
 هچ » ۱ تدوخ لیما8 مان یولج ینیشبیم
 - ۱ سول

 ۰+ ی
۰ 

 ... ناگ دنناوخ

 نا هک ميناوخم يترم [7
 لاحرد هدننک هیهت نالف و هنییرته
 مدآ . دنشابیم هارتشم ملیف كي هبهت
 « مضخالاب 6 دوشیم لاحنوخ یلک

 یناهج هلر رد یماگ مهام یاهنیس
 نیا 4 مينيبيم اهل درادیمرب نخ
 ق بدهع یاهملیف زاد رتشم یاهملیف
 اه رص . تسا رتدب مه یسرافی امنیس
 رد كرت هتیپرنه كي هکنیا_رطاخب
 دنراذگیمار شمسا «دراد یزاب نآ

 رنک هکیزوردپما هب ! ۵ رتشه ملیف
 : میهنب ٍمرفارت امدوخ

 «یهآاتعنا يداهتسحم »

 هک منک شهاوخ متساوخیم 7
 ر هلجح بلاطم زا یاهراپ ردقنیا
 | هک دینکیم رکف ۷ . دیریگن هداس
 ۱ هفتناوخ نالغ غامد نیرک لبع
 | یرگپدتالحم ؟ دراد تیمهاامیارب
 اصرخ عو نیا یارب هک دنتع

 هب اغ ابا
 دینکت مادقا اهزیچروج نیا پاچ

 موشیم نوئمع
 *هدا زنهدجم .- الا را»

 یسک ول یاهامیس , زبربت [7]
 ار یزیچ اما دنته نردع .دراد

 بوخ ملیف نداد ناشن دنشابیم دقاف
 شیبلاس ۵ اب < هک یلاهملیف . تسا
 الاسح ۰ دناهداد ناشنن ارهت رد

 زا یکی . دنهدیم ناثن زیربت رد
 یاهملیف « ره نیا سک ولیاهامنیس
 هزاتو دهدیع ناثن یدنه قوب دهع

 دننک هراو مه یدیدج ملیف رگا
 یکشاک ! دنبامنیم روسلاسدوخ لیمب
 ینست تسا سکاول اهامنیس هک الاح
 سیم ناشیاههمانرب شوگ و رسب مه
 ملیف قارف رد روجنبا اه ات دندیشک
 . ميشکن هآ بوخ

 «ینابرق رویان - زبربت»

 تسیئ رودقم اشیارب ابآ 0
 فافشو بوغرم ار هلجمذغاک عونهک

 هلجم تیق هب ضوع رد و دینک
 ٩ دیلازغیب

 «نیشن شرعتا رب س لیبدرا»
 یاهب شیازفا : ریبدرس []

 هک تسا رودقع نامیا رب یتقو هلجم
 درومنیا رد هلجم ناگدنناوخ مامت
 هبهجوتاب : ينا رد . دنشاب قفتم
 یط رد ؛ ذغاک روآمایرس هنیزه

 تساوخ هپ ناوتیمن یهاتوک تدم
 دوجو نیااب . دناخوپ لمع هماچ امش
 «تصرفنیلوا رد هک میتسهرکفرد ام
 . مینک رتهب ار هلجم ذغاک

 هک منک داهنشیپ متساوخیم 0
 دینک رتیمومع ار هلجم بلالم
 یدوط نآ پلاطم هکتنيا مدوسقم
 دمب ءام دنچ ار هلجم رگا هک دشاب
 یکرات نامیارب شیلاطم ميناوخب مه
 هتمههب صوصخم یسپ . دشاب هتشاد
 هدشابن

 «راهبنح .- دهنس
 نا دام اافتا ؛ ریبدرس ۲7

 اهتنم . مياهشادرب یلاهماگ هار
 هلجم ًالوصا .دیلادیم هک روفعلامه
 شیلالسوتسا یصاصتخا هلجم كبام
 تخم دشاب یموع هک مه دنچره
 عیاقونتم ردنیاباموزل . تساملیسهب
 -میتونمهناترت دت زا . میغابمه زور

 دننکشیم تسورس
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 . دنک (هیقب) نایودابیز

 دراد ترف ت لصف هک تسا «ریثاک و اد تام دصق « اکو تلراکسا

 عافد دوخ زا , دشاب هتنلد ار وا هب هلمح

 و هتش فقوت یب راطق ثابرد ایفون

 دوشیم عباخ ناهگا .

 یتنک اب هکنیا اسوصحت

 ایا ملیام یلیخ دن
 1 تسا لکش میارپ
۱ 

 (هیقب) دووتسیاتنیلک
 لک رب

 اهتعاس دناوتیم هکیروطب دراد یاهداملاقوم هر قرش ر

 اهدش هتخاش نتف ریذپرظنزا . دنیشنب بسا یورایدنک راک , .تسا نارفام نب . را مس بوت هاو زا یکی ۰ واخ تربار اب ویود مس
 ۱ یداسمز یاهتیلباق رین شیاهلر مجتو . هک دوشیم نارفاسم رد یتنحو تک ی ار ملیف ناچیه رپ و مهم یاهتسف
 ۱ یملیف نونکا ایآ ال ۹ 0 ۱  یارب ار ,لسلسم ات درادیم او مه ار ایفوس  یلیف نیا رم یراب یارب ویوژ دهدیم

 تا ب ۳ و نا را فیح لس تروح ر _ِ ۳ 7

 دح هچ 5 ارام یامنیس + و را رگامنس بلاج زایداهنشیب رگا [] 8 3 ره هب یزاب ریش یبرم ثكي دزن ار

 ردوساهتنامک تمه نف نیا نتخومآ
 ت ی ی با رد دیرضاح ایآ دوش اش. ینا ربا ۳ ص

 ح 3و ۱ ٩ دیورب نییرود یولج هک تسا «اردناساک ازم ۳ ریشمشرد از دوخ نراهم ماعت + رویز» لک

 هی ریث رد*وم ۴ هلئسام راک رفاسم مهوا هک ) سیره در .دراذگی م شیامنهبیژ
 تسمرف نیب تم مهم ناکم و اج رزیزا رگید یاهدع و ( تسا راطعق

 .سیامایف تیمحاامتیس تیفیکو می عو هکنب تست همش ۳ رم ۲ و شئداوح هک _روکذ م ملیف رت 1

 هکنیاابک دراد _ مسلف اردناساک « ایرد نادزد زا یهورگ
 اراهملیف یشایلاتیا یاهملیفاپ نم رایژرژ» هک تل یجرخرب زصسج, تسا یلایرت

 2 ءاهصقا املیف رک مدش ر وهم «سوتاسوک هه  یااب رچیرب وب و لیو رنسپ « زنوچ لر"
 منش طقف .نديمت | نکس )و شامن یهدامآ نونکامهو هدرک ینادرگر اک رب واسه من
 و ۰ مار ۱ یاهطقن رح رد دشاب نم رات یارب بس 2 تب ز نآ نوتسدلگ و نرخ زر

 ی ۱ ایفاب و منکیزاب مرضاح  تسا هدرک ینادرگ ر

 نا هر ز نیمه یک تب و هدرضشحو نامشچ اب ی ندنامن بقع یارب مه نرولایفوس []
 یر سم هاگ رثگ وتسابز ناچمه+ شرایگ رم لسلسم ۱۳۳ کم یر رب

 ۲ ما همان ۲۰ .میوع شتیوحم رب نامگیب . اردناباک تسدب جا ی
  ۰ ردصف هح سس

4 ۰ 2 ۰ ۰ / 

 2 ۰ امنیس زد طقن ٍِر رب 0 کیر و ها ت ۳ ۱399۹ رس حج ممه حس ۱

 ۱ لیورنم 8 ۱ : امنیس رد طقفشمآ همان را ۳ ۲ 11 ه ان ۱
7 ۴ ۱ 8 1۳ 0 

 5 1 79 دلک
 

۹ 

 ۱ ۷ دليل /
 3 7 رم ۹

7 ۳ / 
 ۱ 4 ۷ جام ۲ رد دوخما رمهیار امش امتیم بوبحم دره ود ً
 / ۹ كابرش روآ تهی یارجام ند , دن ۱

|" , 6 

 0 ه ۱ ۱ | یتوانراو.ارنوکرتیپ ۲ سم ۰ ورک
۷ ۶ 
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۸ ۱ 
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 ۷ 1 گت

 ۱ 29 یر ملییرد ً 1 ح 7

 ۱ نر سس و 3 0
۳ ,۷ 
,۳ ۱ 
ٌ 3 
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۱ 

7 1 ۱ 
 ۱ مینم»# مربضقپ ۷ یورو توست رو

 5 / سرور و ما
 امت هزاتس تب ۱۸۳ هرابش - ۳۰ هحفص

* 

۱ 



 نوچمح هک وا ءایس ی

 : غولب یاهلاس

 اهلاس .. یناوجون یاهلاس ...باهتا یاهلاس .. غول یه 7
 هک یئایل یه ت رب و رتخد ره دوجو رد شت

 ... دشکسم هلعش رس "

 :امنیسرد طقف بشما همان ۱

 تنوماراب
" 

 و رهآ

 زا 5

 201944 هداتس داهج زاتهم یامنس طتفنم و دوب نم یلیطعت زور زور

 د وخ تبطاهم . هنعا وت رطاخی

۸ 
 ۰ و

 ۷ ۱ اج هک هئاتیب مس . ملاحشوخ

 هح تحمر هطننا اهلئسم

 طظفاح ادخ . تسا هتشاک

 هتسد و مدرک ۵ ار متس

 تک کر د هلئحل دیج یارب ها

 میوگپ هچ مئادیمن - سونیژ

 نیناب .تضخت اتیح رامتد یا

 واطا ه جنب یولح ار مدوخ .هدمآ

 ون مدز راذک ار ةاطا و ر هنئاسر
 ق

 هکنیا ناوت منیشکیم نوریب قاطا

 مدوخ متشادن متیاب ارس یدایز تیم
۱ 

 ی ۰ ۱ مدناک قاطا یثوش تسنب ةتهآ ار

 "۱ مند یا ارهیورو تسد رهن
 هر ؟

 ارهلت دحت

ر دم زاگنا
 هداتسیا مرس ت

له 31
 ها

م هاگن ارم تشادو دو
 رمدوخ درکی

۱۳2 
 ی هو وجوب

 توسهش و تیموسعم یوب شیادم هدما ناتنرهچ نا هزات دادیم نا رگید راب تفر مه وا مییتک رانک

اگن هلیآ رد
هفایق مدرک ه

 ۳ مقاطا ث سانشان 
 شهاوخ وا

ه ینژ هنوکچ تل هننک مدرک
 ت

 سپس و .متخود ردب ار مهاگن .ددواس میارب غیتو شارن شیر كي هیرک یاهرهچ اب . دوپ هنیآ رد درم

كي ادتبا . مدش رظتنم و تاب دم یلدم و تف وبنآ 1
 لگ هکر زب هبس ك

 .هلوریب *وبنا شر أرتا ز

  متناوتت .مغساتم ترک یاهمخز ار کد مینو دوپ هدناشوپ

 تدوبم رهپ هک میرکیم ایی اِ
 اسز اتبت و هدش

_ 

 هکنا نودپ ار هاگنو دوب هنانژ صاخ و متفر پا دتخرب - منزب ار متروص یاهنزلوخ,

1 
1 ۰ ۱ 

ً , 

 .درکیم پوکخیم دوخ یور یهاوخب حرط یاهن ۲

 لانایم ینز هاگنآو دمآ قاطا نوردب ادخ ما
 ی تیبادح یاراد 8 سا

 سو مسنامه مدوب مدوخ

 2 مک زارد یارب.هفایق شوخو پیت شوخ نارهت

فایقنیا زا ار مدوخ هک مدرکیم .دهامدپ مدوخ ذآ یگدیژ ردراب نیلوا
 لثم امش . مناخ منکیم مال یتنمله

 : دیتسه نیرسد هکنیا نیرن ۱۳در نعک هک هو تام وشلانتشحو نینچ | هک مس ۱

 اعم + رب ب مدوب نه نی
 تصرف هاب

 زامنادیمن دز شکشخسیاج رس بحص تسرف و هکنآ نودب ؛دوب هک نم ۲ مدوخ متفاب نینوخ

 پچعت هکنآ اي دش تحارار نم هفایق دو دیاس ناتسزاممسی کروف متنگ مهری ناوژ انودو مدرکیم روت شرو

یرفت مدوخب . ميزوایم ود زا
 وماهتشت متخت یور هکنيا زا درک دروایب یشارت تروس و میت 2 مدز ن

 .منکیم هاگن ار وا مراد دورورظتنم و متشا دورفم و ءاوخ 1

 ۱9 سس ح دنقنا ارچنک

 رد + مامت یتحاران ابو دمآ ولج ردهک دیشکن لول ۷ نیشوخ ؟درکیمرکف الاحیک متداو

4 
ِ ۰ 

ز یورورب ترم
 ولمم شتروس هنهب هکیلاح یار اد مدوخ . دم ره نی هدیه نیم

 كشازا

 2 ۳ تیک ماهیرگ
 داتسا متخت لباقم دوپ هددواردزور نياپ ارم هکینز ننید

 نیم ره .مدرکیم هداعآ دوپ هلسافالب دو نیمز « ایندپ

 بر و ۳۳
۳ 

 اف
 اعم هراتس - ۱۸۴ هرامش - ۳۱ هحفص

 ۱۳۳ سوت اس7



 ! یزورما یاهرتخد #
 بسا رسا فک مس اح رسد ی ٍِ

 ی و هزایب كالاب هبدلوب ن
 نوچ و

 سه دوب هتف ز تئاس عفو
 د رکن عاضم یتاریو كچ و هتعس
 ات راهچ هس زور ره صوخ رد و درب

 یو وی هک فو تش ون یم هناتشاغ همان
 با 3 ۰ هفرو نا ریر مناج تفک تلئاب زومم

 نیک ءاصعا

 یک 9

 تشون مناخ رسد
ِ 
 سوار بر : ۱ ۱ 2ومآرق , ارگ زلف زه رهن

 ۷ « هدیش + دن یمن

 حیحص صیخشت #
 هب شاهداوناخ قافتا 4 یلاقآ

 شرافسنایربعرمكیو تفر یناروتسر
 ناركيدرم دندروآ ار اذغ یتقو .داد
 انودز نآ هب یزاگ و هدنک ار عرع
 > تفگ تساسعع

 لقاال رم ننا هک مد طرش

 . تسا هدرک رمع لاس, جب
 یواسکجنک اب شکچوک ر 3

 نس یناوتیم اجک زا ول ! رد
 .یهدب صحخش ار اهغرم لاس و

 , نادنداد

 .درادن نادند هک غرع یلو -
 .مراد نع ایا . هلن تب

 ابیژ تعیبط بلق رد *

 رز یکی عابتا ز یناوج سنهح
 ءاگتعاق هزایرد ت ردق زبآ یاح روثک

 و رکیع تیحس .یتسود اب دوح و

 3 و گننق .یالپو هج-ینادیمس -

 بانرسپ یوک ماهدرگ انس
 شیب اضف هب زاورپ ینیا یاهکشوم

 نآ یردق ,درادن هلصاف هعیعت نسچ

 تایب مت ر 4 ءاگشیامزآ ات رتف رط

 تاب تب یاهکنج یار ین
 ۶ *ا, ٍ تسا

 تابب رجت رک رهاتای سر ی + 2

 بلق رد تسرد یبرکیم یاهگنج

 یاص هدنرپ ر ور رح بر یی

 هاگن ار ام هرحنپ تشپ زاو دنمنسم ناملخایولج یاهتخرد یود

 یئاههننرپ هچ تسا بلاج
 ۴ .دنیآیع

 اعروخشال ..اهسک رک ... اهتنالک -

 یناوج رضاح #

 هرهاق لها رفنکی اب یناهفصا كي

 دوخرونک زاكن رهو دندرکع تحص

 یرصع .دندرکبم فیصو و فیرعت
 راثآ زا دیوگیم

 اس روثک دوشم مولعب هدمآ

 یناهب رامحا رحادهدم با وج یرصع

 تب ناتساتتسلا میس هتتر ءدانمچ رو تشس

 دهدبم ناشن رسا نیاو هداتا ناسانش

 ,هنشادیفلت و فا رگلت میدق رد رصع هک

 باوسچ گنرد نوس یناهفصا

 (ربخا مهام روتک رد افاقنا .دهدم
 هدنان تسل یمسو هدت یتایب رامح

 میسیبهتشذگ رد اب هک دونم مولعب و

 , يتشاد

 یموس قیفر هفح
 هبب راهان ندروخ یارب تسود هس

 سک رحدشرارق .دنتفر یللحم ناروتسر
 دنابی مچ سیو رس لیاسو زا دناوتب

 فاعم راحا لوپ تخادرپ ز دنک

 دوش
 اهنآ زا ره ون اذغ فرم رادعب

 و قشاق تسنکی مادک رح فتتشاوت
 دوخیاه پیج رتو هدرک دنلب لاگنچ

 تسود هک مقوم نیا رد . دنرا

 نا گان هتخاب ار طرش دیدیم یموس

 و دش دنلپ شیاج زا

 و مک
۸ 

 نایرتسم هب ور

 شیاس

 .رارد و محنب نان امشب یدنب مشچ
 زا لاگنچ و قشاق هتسب ود لاح
 تفاذگ شیح ردو تفرگا نوس ک
 بت رااقا د ككي الاح تفک ۰
 نا بیحزاار شرگید تسیو اقآ نا
 !۱ رایب رد اقا

 روهظو سرن +
 وتسج ردیاهداس وفاص ناوج درع
 بحاص .تفر یاهعرزه هب راک یوج

 و تفریذپ (ر وا یلورشوح اب هعدزع
 : ديسرب

 و یدرکم راک هعرزع رد اتباس
 , هلئ

 دارت (ر یلبف هحرزع ارچ سپ بس

 رب وت هب هک یلاذغ زا ؟ یدرک
 ٩ یتشات تیاکش

 یواگ یتقو؛ دینادیم .نادنچ هن بس
 واگ تشوگ دلاروخ هاسكي درعیع

 رهدرمیم دلوخ كي یتقو . میدرو#
 دس .ميتشاد دلوخ تشوگ یاذغ زور
 .درمو داتفا ميابرا تر ردام زور كب
 افعتسا و تشاد مربسرن مه نع تقونآ
 .ماد

 دندار

 یکشم شلیموتا كنر هک یاهدتار

 درک فقوت و دیسر یحار راهچ رسرب دو
 تک ح اهلییموتا هک هقیقد دنچ زا
 تلع ییلپ . دوب هداتسيا زونهوا دندرک
 .زج هدننارو .دیسزپ اروا ندرکن تکرح
 ارسچ : تفگ تینایسم اپ هدیسر نارودپ
 شاهمهودینگپمن اهنیشام هیقب یارب یرکف
 كار زبس و درز و زعرق یاهنیشام کمپ
 . دوتح

 امتید هراتس س ۱۸۴۳ هزاش - ۳۳ هحفص

 بس هر ۶ - مدتع لالج هتخاس ناربای 2 4  ناز « ِ-

 تاج وک مان - ۳ نایوجا رجام .میلیف هدننک من ونادرگر اک س ۳ رتوک و ریگهام
 تاب سابل - تسا هارمه بت ان لوح شک هتتن ثبو درع تشه میلبف هراتس
 تلرغطو سورخ یاهیلیف رگیزات لیماف_-# توناح اوتحم تب تخا ونکی وگنر

 گن نادزتیچ - هلیحو رکم ست كيیروگبرگ تک ر ش اب دوب یملیف شعلاط

 تردق - ٩ یناریا یاهبلیق یمیدقهراتسس ملیق هدنژاس یاه یناپمک زا 5
 شرارکت - هدشن .جیگ زونه به همشچ رد هکس 4- ملیف روتکآ لیما9|
 یدرونامباا.ب تک رش اب یعلیف (درعع :.) یاهملبف روتک ۱۳-۲ یبنهح زور ودو نمزینک یاهملیف ادهراس - ۱۳ ینعنص كلاخ - یجراخهخسن رادکنفت هس ملیق هشییرنه ثلچول م" بنام زا - یو سا برغیامتس زا دوب یعليق (ناروبتوم ...) - برع رسپ - مذرک هدهاتم نیدرفزا رنآ سنا - تسیدیع ۶ ردنکسا بقل - امنیت نیش روتکآ (نیلیف)كسوک ما 4 تسیناوح ی اد
 : یدوبع

 ون یملیق شن اه:دع - ۱

 رساسا رب
 ت

 س نازابناج و ومالآ

 (اماره تعاس ۱ ملی ترویهاتیرتک رشان د

 ۱ دنا رگا زولک او یندشاب هلک یندزس هم نانات باتقآ قم روگک لو دحا و _ت یالظن گر زن قارس زا ۷ دی ریودلا ینرال تک رش اب یهلق س.یپسد رد مسنیسا تک رشاب دوب یملیف هتسکشس» س اهناعبپ زا -لاریا یاهنس یلسع رشج هراس ب 6 یماظن یاه یندبد زا .تمول یندس زا وک رس ملیف هتیب مه کاچوک مان اهر ب فامرک تکرحس 4 یکبس رهفت تدودرم - 9داارب نول رام تک رش اب دون یملف ( زادناراب .. ) - نا ولهپ - ۳ دیاس تسو ناتساد و رهاوخ یوجتسج رد یاهملیق هراتس - ۲ دو هدش هیهن یو رورت
 . نا ریا یامنس زا دو یملف نآ هدرب تشب س درا وبه ناژوس و رادنچ فج دیقف هتییرنهود تکر شا دون یهلیف ۰ رد دعر) س 6 ! رحص هاگتسبا نیششو ولراع نیج یاهملیف هزاتس ب ۱6 نوخ داقعا نساتو س نفلت عرتفم -. ملاخ بجصت  یکرقتشوسگ -  ۱۳یگشج یتش سا سکام تکرش اب یملیق - ضارما زا تشک رد یرم - ۱۳ نرولابو هاگداز و سارلاطت-م - نیئوک ینوتنآ تکرشاب دو یعلیف ... هاگتنیا - ۱۱ چاع - نیک لکنام تکرش اب نربلیگ ییگولزا یعلیف - ۱۰ تسیلافنیم ناحالتصا



 نادنم رنههب ده
 امنیسهناتس ناگدنناوخ هب
 :؛ هتفهنیا

 هند رزهب ده یریگ هویمبآ هاگتسد كلی

 زایکیمان هنوگنیا هک تساکیرما یتاغیلبت یاه همان ربهدنیوگ (نواربیکه) اقآ نیآ

 هدش اثفا ناشناهد زا لایرس مان طقف اجنیارد . هروآیم نابژرب ار ین

 اسمش ۰ هدشرشتنم هدنگارپ ترومب تاملک دی امنیم غيلبت ارثآ ناجی و وش

 رد و دیبايب ار لایرس مان قوف تاملک ندومن طولخم ودوخ ینیبزیت و كرداپ

 دیدرگ دنهرهباهثاوجزاو دییونب ام یارب فر

0 ۸ ۰ 

 ,یسامس ۵ ۱

 كرزسب نیلوتو ناگشیبرنه را [
 هلر زا راک یادسشبا هک تب

 یدابز یاهلیف .دیسر ترهگ هب /
 وا مهتقف وماپ هک کناهداد شیام

 مه دوویلاه كرزب زاب رامق ام ب

 یفوسهچناچ رسنخم حرغ نلااپ 9
 ها رمهب ار شا دیدیدرگ یو

 دیسوب اع یارب شیاهملیف زا ملیف <
 ددرگ میدقت یاهزیاج .هعرق ,

 تیلاعفاهمایف رد یزاب هتیمز رد هک ناریایا
 یامس راک هژاج هرات هنیرز 0 ۱

 یریگ هویسآ هاگتسد كي هتفهنیا
 یيتیعح مان هقباسم هصج نادننقالم

 هدافتسادوشیمادها یشک هعرق نودب ناحانشرسزارفن جنپ مان -

 :ژا دنترابع نادنمرنه نلا .
 دیلاف یکعنارذا را یاهنیس ناگشیپرنهو
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۱ ِ 
 ر و تدحو اب تشهب زا رارفملیف رد راب مستصت «هتبرز»

 ن

 تویامه -۱ سبرداهنآ یقیقح ما هک ميئامنيم
 بنی

 تی ۲ یلیقع اضر ینارک راکب قشعرتنکاخ ملیف رد تا زا سپ دش یزابمه ناورش ریما ۲ مانزیزع هدنناوخ امش . تسا هدرپ

 هک تردق و رورغ ملیف رد زین كانیاهدرک تک رش صف روش ويليةعیضترم نامرآ تا 7 یلصا

 نازورف -« زااوچ زا هتهون ام یاربو
 دیزاب هوشیم هتخاس هنکنز ۹م ودا دیمس تک رگ ناورش ینادرگ راکب

 دیرات لاسرا ۱۹4۷ یتسپ قودنسسردآهب و هدرک رپ ار ریز نپوک یناهاخ الیژ م هقباس نیا رد الانتتساهک تاقلاصم

 هنیرز هیده نیوک _/
ن۱۳ هژب و هرامش ناگد نرب :

 تاقباسم تاحفص زورو

 و رگ یا نایاقآو اهمتاخ زورون هژیوتاقبام هدیسر یاهباوج نسب
۶ 

 (تسل )مع-نکاس (تفرسط و رراوسرم بتاجنیا جناح مدب سخن تا یر ی

 یشک هعرف دد مهاوخیم حس دم نجس

 - (نارهت) یوسوم نیهش ؛
 رهت) نیهاش رهچونع (لو ب

 (نارهت) یدارم زیورپ زاو
 ) دوب یکاک ناسمز (کكهت

 لنش یحایر رمق (نارهت) نایکار یلمیح (نا

 ۱ 1 ینمعمرچ یعیفزانر
 اد) یقداش یلمصناح (ناجزارب

2 

 در یا لاتتق (دهشم) روپیجاح دیحا نیرو

یسابعنودیرف (زاریش) یگدازآریم ور (درجورب) نا
 (نامیلسنحسم) نا

 دواد- (نارهت)

 (توزق) یمیهارپا مار
 (سیور) نابهرف یضترم

 یقاز دیهان

 . (نارهت) یپداج
 باتک دلج جنپ رفن ره ینارهن ناگدن رپژئاوج .دندیدرک رب هعرق دیقب

سا دوچوم هطسو ۳
هزورزا يکي رد «ت

 تاعان » هبنتجنپ ای هنش را یا

 ژااوجو هدومنهمجارم هلجم تاق ۱
 رهشوب نکاس| دیما .دیدرگ لاسرا اهنآ یردآ 3

۰-4 

۳ 



 و

 (هیقب)  نارادرب ریوصت
 راک تابمينکی م رکف نم . اهزگ_ هاقلا هدننیب
 راک نیا هک تسا دییدش تسارتنک رتنپیمدوخ

 ییانج یاهملیف یرادرپ ربوصت ر# رتشیب

 تحت ,یتح و .دریکیم زارق هناقتسا روم
2 

 یرگند هثداح رپ هند كنیا
 نرتسو یندشت شومار ف راثآ ۰ شب

 اش تربارم

 یزد 9و یا

 «آوراکیف» مانپ یکینکم یرادربریوصت ریثات
 شیاهراک زا یدایز دادم تشذک رد هک . مته
 « دندوب هتشاذگ شیامن هب نارهت زد ار

 تسارتنک طسوت هک تسا دقتعع نایلاپ
 . درک داجیا ژیئدسب ناوتیم

 هدنپکب رظن رد ار یدیفس ذعاک» -
 تخت روت هک دیآیم رظب تلاح نیا رد

 " نشخ هورگ نا » نوج

 اکبرما یادی, زا

 متین هراتن ۱۸۴ هزابش - ۳6 هحفص 020
 ۲۳ رح

 هل رو ِ_ِ

 نغاک یور هک ینامز یلو ؛ تسا هدروخ
 دشاب شورهیاس یارادو « دشاب هدش هتشون

 روسطپ ,دوشیم دمپ داجیا لماع نوخ
 هنحم هب زین نشورهیاس تفگ ناوتیم یلک
 «,داد دمب

 لاس هد تدم نایلاپ هک میدرک هراثا

 و یرسخیاهملیف رنع و كنهرف تراژورد
 یاهملیفیرادربریوصت . تسا هتفرگ ی مدنتسم
 دیاسب و تسین ریذپ ناکما هیاپهساپ یربخ
 یبلاطم نایلاپ و . دشاپ تسدرس نیبرود
 هیاپ اب و تسدرس یرادربریوصت هنیمز رت
 , تساهجوت روخردهک راد

 هک اجنآ ات ییامئیس یاهملیف رد»

 ؛ درک هدافتسا هیاپهس زا دی دراد ناکما

 مشچ یتحاران ثعاب شزرل نیرتکچوک اریز
 ناکما هک ییاجنآ نکیلو  دوشیم هدنتیپ
 هدرک هدافتسا تسد زا ناوتیم تسین ربنپ

 هیاپدس اب اپ و تسدرس یرادربریوست نوچ
 «دناسریمت ار رادربریوصت كي فعت ای رحت
 دوجو «رتلانیاد» مانپ یزتل . اکیرمآرد هتبلا
 تسد تکرح زا یشان یاهشزرل هک دراد

 هک زنل نیا رد , .دنکيم یشتخ ار نیشام ای
 هک دراد دوجو یمیام دنکیم راک یرطاب اب

 نیا و دوشیم تعاب (ر یرودم تکرح
 یاهتک رج نتفر نییژا ثعاب رودم تاکرح
 «.دوشیم هریغ و تسن شزرل زا یشان

 میدوب هدرک رکذ هتشذگ یاههرامش رد

 :-ریوصتاب ینه یاضف رد یرادربریوصت هک

 , , تسا تیوافتم ینیع یاضف رد یرادرب
 یحورک لثملایف ۰ دیلطیم اد ,ییاهدرگش
 ,دافتسا دود زا موهفم نیا ءاقلا یارب
 اتو ءریت یاهزتل زا یهورگ , دننک

 رسو رب - لییدرکش نتشاد , رگیدیقیرطیهورگ
 تسا بلاج زین نایلاپ

 _یسچرازاب هب تولراش ملیف رد»

 یخ سوباک راچد ملیف رتخد « .دیآ

 یا ربنافلاخم زا یاءدع ار شخیرم ردپ هک

 دز اب ار لسف نیانم « دنربیم ندزراد
 "] تاکرح اب هارمح «اشیف»

 زنا تیصاخ ۰ متفرگ (نشومولسا)
 رد داتشه و دصکی دناوتیم هک تسانپا

 ریع رگن ایپ هک « دهدپ ریوصت
 , تسا مقوام

 نیرتبرجم ار یردان ریما نایلاپ
 نیرودهک تسا دقتعم و دنادیم نادرگ راک

 ار دوخ تخانش و دسانشیم بوخ یلیخ ار
 هراظتنا » صوصخپ شیاهملیف رد كنر زا
 تيقحتسن زا «ریگنت» و . تساهدرک تان

 نیرتهب ار.ولراهب زا «ناجیب تعیبط » و

 نیرتهب؛ دنادیم رادربریوصت ودنیا یاهراک
 تسا هنفرگ اکیرمآ رد هک ار دوخ راک

 یاهراک زا «دنادیم (لگدنایا رت) ای«ثلج»

 «نیمرکحم» , «رمش» هبناوتیم وا هدنآ

 تخاس » و «دیآیم هچرازاپ هپ تولراث»
 . درک هراثا «ناریا

 اهژایوسرپ ماد

 هسچ

 ندوب یعیمطع

 دراد همادا
 ۳۳۳۲۲۲ تم
 (هیقب) نولدنلآ ۱

 دشیم قشباع نولد هک دوب رابنیمود رابنیا
 .تفادن اتیس رد یراک چی هک ینز مهنآ

 تقرسگ قالط شرهوش زا یملتراپ یلاعا
 شیارب یرنپ و درک جاودزا نولدنلآ ۷ و
 اب یگدنز رد دوخ هک نا . دروآ ایئدپ

 هروم زد دوبدشوریور .ینادرگرس ممط
 راکب ار یزوسلد و تیقارم تیاهن شدنرره

 زا ار یلاتات هرکیم یعم هثیمه و دربیم
 ردام دناوتپ ات درادهگن رود امنیس یایئد
 یارب یبوخ رمحو ینوتنآ یارب یبوخ
 یاههسوسو ربارب رد ءرخال اب اما.دشابشرهوش

 رد وا هک درک لوبق و دش میلت یلاتان

 زا دمسب . دوش یزابمه وااب یئاروماس ملیف

 یلاتان یناهنپ هطیار هیضت هک دوب ملیف نیا
 شاف نولدنلآ یصخش ظفاحم و هدننار اب

 یئادج سپس و یلاجنج هینق نآ زادمب و .دش
 , دنیا

 تنگ ناراکنربخ هب نولد نامزتآ

 یارب و «مرادن ینامیا قلع 4 رگید نم »

 _ دججع

 ۲ رتشیب نلآ نر نيا ندرک شومارف
 نیرتهب, درک سیسات یسخشیویدوتسا . درک
 بوخ ملیف دنچ درک ممچ ار اهنادرک راک

 نو تخاس دوب شدوخ هقالع دروم هک

 هبرضاح لوپ رطاخب نم » دیوگیم شدوخ
 ۰ » . موشیمن یملیف ره رد یزا
 وا یمسیمم تسود ودنوملبلپناژ شراک
 ویرانس باختنا رد گره نلآ » : دیوگیم

 اهنادرگ راک نیرتهب اب هشیمه و دنکیمنءاپتشآ
 «,دراد یراکمح

 نارداربووک ور لثم یئاهملیق
 مذون د .د هک ینامز - قلع سقق - كاللپ

 - هناخدور یوس نآ سارگت - هایس هلال

 دروص رد

 -سانکسا زا یجوم - هزوسیم سیراپ ایآ
 یناروهاسس هنشک نامرف ناپ وجهثداح

 - رختسا ب هکس نیرخآ - تلکیسروتوم
 اک ونیلاسروب - اهیلییستسد - فچ

 . دنتسه وا قفوم یاهلیفژا

۳ ۰ / 

 نایتسلاگ پ : زایتما هدنراد
 ناگدنیون یاروش : رظتریز

 لار ۲هتسیق (مراهچو تی لاس) ۹۸۸ لس (دیدجنرود) ۱۸۲ هراش
 - تلودهزاورد هارراهچ : یناش

 ۹۹۲ یتسقودنسهرامشس۸۲۹۹۷۱نقلت -«نامتراپا - ٩ ءرامش - تلوزور یادتیا
 ۳۲۳ - ناریارهم یزامروارگ : زا یگنرریواصت 4 یگنر « یپک ملیف

 ! ین حس سس ۹40۰ نفت - ككيفارگزام پاچ : زا نتم و یگنر ريواست <

 نفلت



 هضنوخ و لمحت لباقریغ و یشحو یتادوجوم اراهنآ

 . مياهدرک یفرمع

 نیدب و ...«زورک ابرام» مانپ تسا یاهراتسون وا هک د ۰ 7

 هدنک یملمحت ار یرگید تخس یارجاع راکسا بیل مورد اهناهپ هک تسا لاس تسیود دودح (هیقب) راکسا

 دوضخ حالس و دندش میلت هک ینامز نامهزا س مينوکيم

 ۱۷۳۳ ناثتراغ - اهنااب یتسود یاجبام دناهتشاذگ نیم

 ۱ ۶ ل نیرته 70 5 ۳ ار ی هه هننا وخردپ + لا ملیف نرته 8 رظننیا یور . مياهدز نوخیبثاهنآ هب و ميادرک سال اب یتسویخرس رتخدودنارب یاجپ اما <
 (هدناوخ ردپ ) ودنا ربنولراع : لاسروتکآ نیرته 8 ۳۰۷ 5 ی نهم نیچ هلوفج زا اي نو وریع نس یالاب هب یچاپآ هلی

 (هراباک) یلهنیمازیل : لاس ییرتکآ نیرنهب 9 ۳*2 | ار یاهزیاج مناوتیمن و منکیم مرش ساحا تفایرد ار هزیاج ودنارب فرط زا یکهنیامن#
 ۰ مادتهس  نآ ث ۶ یا 1۳۳
 (هراباک ) یرگلثوج : مودشفت یارپ هرم رگیزاب نیرتهب 8 : 3 تی را دنکیمدر ار هزیاج وات

 اههلاورپ) تراکهنیلا : مود شقنیا ربنزرگیزاب نی رتهب ۰ فای جنچ یحداک یارب ودنارب راک : دنک یع ودنارب زیما شارتعا هینایل تلار

 7۳ دریگیم رارق لدج و ثحب دروماهندمات هک هدمآ نینچ دولیم رشنم ادعب هک هیلایپ 1
 دا به مپ دنارب ف ۱ یگدشب ؟ مجرد 5
 (هراباک) سوفباب : لاس نادرگر اک نیرته 8 . .. ۰ ودنآزب كرط زا یگدنیامنب هک یرتخب 4

 مالعا ادعب هک دراد "مان «ردیفلتیلنیشاس» دوشیم رضاح امنیسرد و مياهتفک غورد ناتسوپخرس هب هخ

 (هیقب) ریخ رکذ بار هبلاف نم باوج هتداوخ منا 7 ظ : ۳ دهدبار هلعاف با هتل
 2 5 اهفرح ارچ هک ,.. مدخ فساتم یلیخ اما (هیقب) یدازآ 7
 عورش هرایکب امش ... دش یصخش نياات و 9

 «زاونشجو اهناتسرهشرتات « ناراکردناتس هراونشچیئایرب رکفب ؛ شالت زا سپاهزورنیا ۳ ندنانک مخر هب ارم بویع دیدرک نسرواسا ارچ دیتفگ .. دهدب ارم
 ریکیپ و ۰ دنرپن یشومارف هپ ار یدعب حل ناراکر دناتسد ... اههدنناوخ ... اهوخ .) دیدروآ هلاقم رد ار یتوصی

 ایریس تاحز ؛ لاح رهب . دنشاب ایاق .بهزا دیابیم : تفگیم هک دیتشاذگ رانک دوب ناتلوا هلاقم ردهک یدازآیافآ ... دیناسرتب ارم دیه
 ۰ دلطيم دیشابن هتسخ وا زاکمع ءورگو هکنیاهت .دوب یدمپ هراونثج رکف رد نونکا )۳ ۳ اد ۰۰۰ نو مدش نم هرابکی  نآ رگید هک دینان نیا
 «را ونشجرقرابرب یاهزور دها هک یمانیاهب بپ نامبآوخ . ندرکرد یگتسخ دصق هب تگ ددک مک مهاد یکی نیا یور دیاب  نم) دنرادن ار یملیق و
 میشاب رتانت هراثا نآ هب مهام هک تسیبوخ رکذت نیا .دشاب هتشون هدپاش» یرگیدسک ارم بلطم تشپیئیف نوئاک و متفریم ت
 دان !اروتسد شاک ..هیلعاف یافآ ... ناچرداربرگید اش اوتیم هکار نیا ِ

 اجدبه رگید اهیسا نیا اقآ هلب و

 هلجء... نویزیولت رد ... اهامنیس
 یافآ تراو هطاق یاقآ لعقف امن

 یزاب رتهب امن زا
 !رسجا رته و دنیونیم رتهب و
 «دیاش یرگید سک ...دنادب 5

 لصحم یزور امشو نم یدازآ ۱

 بلطم میسیونب میناوتیم دح
 مسرتیم نوچ مروآیمن مسا) ..
 و تسا (تسین لوبق یدروآ
 !. متشونن مدوخ هکنیا دح رد

 منکیم كش شاوب شاوب مراد مهنه

 .. یرگید سک ارایش بلاطم
 دنا هتیمدج نناات رتانت نادرگ راک ۲

 ردارب یدازآ یاقآ تروص ره رد ۰
 اشلوا بلطم هکنیازا مدش :

 اهنتفرگ مک تسد و اهیگهزیشوخزا
 ..:اهنتفرگ تسد همه نیازا ... تدرک

 ارچ هک راگناو ...دوب هداتفا س

 رطخ ضرعب زرد بیترت ننا
 ات شوک یم نونکا وا اما تف

 نام رد دفع دناش . دنادرگ
 ؛ دنراد یتیعقوم نینچ هک ینا

 نا رادتسود هک دشاب

 ناتباهفرح...دیدوب ینابصع هکامش

 هبقب) فیفم :مهب

 یرنه یهقراس . دبیم

 هتشذگر ابتعا و دبای زاب ار دوخ

  . دیروخن زور حرنب ار نان ص لثمص .,

 ۰ دبراد یرتیدج یاهراک (اههدنناوخ
 (تسینیجاینحا ون قیوشت هب) دیلوگن رگا
 رگیدکن دح نیاان رگید ...دیسرباهنآ هب

 شوگ رتیدج مهب و ... میریگن مک ت سد ار
 اندوخ لوعب متساوخن تقوچیهنم . مینک

 ی ی 222 2 حج و ججتوو و جو و جم

۱ 
۲ 
۱ 

 :امنپس رد طقفبشما همان رب

 ب فرح هار زا (؟ ندیوکارچ)میوکب ! ارامش

 !تانیارب ناتراکدح هچات هک مناديموجوسریو
 ات هرایکب امش یاهفرح ارچ اما تسا یدج

 فرم ...منادیمن ... دش یصخخ دح نیا

 افق میلایع زیچ كي زا لصا رد نموامش

 اههدننا وه شلیلد . .دیتسهيناصح راه
 هقبط .. رگنشور .. . رکفنشور ... دنتسن

 5 . نیمه طقف. ۰ یمسا ره منادیمل .. ۰ رترب

 رکفش و رب رگه منادیمن نمادنیبیما سیع

 اهوشو اهزاوآ ننابهک یو مس تگ

 یاقآ امش الاح هک .... دنک شوگ و هاگن

 ینابعع و دیاهدرک شوگ و هاگن یدازآ

 ...دیدرک اهنآ ماعتهب نت ازسا و دیدخ

 ....میلانیم زیچ كي زا لصارد نمو اش

 کا هم ی
 یاقآ تاحب رفت رگبد تسدال دورد میه نیا هک

 یدا زا

 یتیگ دنمتدارا

 دنچ رد هک تسا دتتعندیقمد وخاما

 رتسشهک بوخ میلیف ؛ ربخا یهلاس

 رد نانچمه وا هنرگو تسا هدش هتخاس
 بوخ زاسلیف و بوخ ملیف تمدخ

 نیرخآ + دیفم نمهب زا . دوب دهاوخ
 شیابن یهدامآ «نز» مان هر شلبف

0 

۱ 
 تسا .دآتعم شدوخ هک یملیف . تبا

 ۱ رو یر یا دا
 تم یاماتراک رد مه تبثم هطتز

 نآ دان ریز
 . درک دها وخز



 ...اهه زاشآ
 ههتهق هب ناسآ هک یرگاشامت : رگائامتباقنیب یدرهچ #
 رضاح, یراوشدهب اما . دوشیم نایرگ و رثاتم ناسآ . دتفایم
 ... تا «ندیشیآلا» هب

 رسشک و مک . دنخب رنک و مک []
 رتشیب و شی . وننابرگ و یناناحا
 ردتسه و دوب یداپرف نیا ,.. «شیدنی»
 میهدیم تسد زا تقط هاگهک . هدنام ولگ

 هک یرگائامت یهون» : ميلوگنات « نادنچ
 القت هپ ار تنهذ ات یاهدمآ و ینپیم رثاتت
 دنپناسآ و ریگناسآ ناسنیا « یراداو

 هزماپ یههلک رهدب لذتبم نینچ نیا . شاپ
 یهسلمج كب زا نینچ نیا . هدنرس ههتهق
 و رشاتم ؛ یمیص ریغاپ یمیص يیقطعاع
 یارب یلالقتین نیزا یکدنا . ونمنایرگ
 القت هب , ار ندش رثاتم و ندیدنخ نانآ

 هب ندیشیدنا . نک حرح ندپشپدنا یارب
 ,هثیداا . دناپامنیم دوخ هحص رک ی رنهتاذ

 رد دریگیم لکش و تسه هک «یفرح» هب
 هچک یتیلر . هحعرب تکر ح و فرحباق
 ناهدنخهب ناوتیم ناسآ هچ : یدنخیمناآ

 رد ار زفع ناسآ هچ هک یتسار . تشاداو
 هب ناوتیم ناسآهچ . یراگیم انا فک
 لکشم هچ « ضوعرد و . تئاداو تنتسیرگ
 , درک تابیغرل رکفت 4 ناونپم

 یگشیمه تسیدابرف هک «  یفرح نا
 .مياهتشن اقامت هبار یشیامن هک هاگنآ ره

 ... رثاتت هراوشج رد رخاوا نیا و

 بیم هنحع رب یفرح رگا 4 میدید
 رگاشامت ؛ تسا ندیشیدلا حانجم هک هرلگ

 اهنتهک میدید ! دنفایم ترچ و هزامخ 4
 رد یمشچو ؛ ندیدنخ یحدامآ دراد يبل
 هبچ : رثات دعتم یاهیحور و هبرگ راظتنا
 ! یداتتس یاهتلاج

 < میدید و , میدید ار «كنپس»

 یرگرزاب ناهد زا «نوبد» یاهلک یتقو
 ناسا . رگانامت یههفوق , ددآیم نورپ
 ,هملک نیا سب و شیپ . دیربیم هنحص زا
 هک هملک نیا نتنگ اما .دوب رگادام توکم

 نیا هرابکب + میراد نامیا شندول هزمابرت
 هکدوب هدنخ لیسو تسکش مهرد ار توکس

 1رگ دامن یاهداتسیا رتانت ییاهک) داتفاهار

 ؟رگاثامنیاهداتسیا «هنحصاپ هاگ هرات یاجک

 9 رگااعت , یرگ انامت «روضح«ییاجک

 یاهعقاوهک هاگنآ « تننخنیزا هلصافین
 میدیدار رکاشامت تشذگیم هنجص رن یفلطاع
 .دزيهرپرپ شنامشچ یهثوگر د كاهک

 سیا هلصافهچ ار رثان نیااتهدخ نآزا

 قیرطزا ایآ 1 یوشیم هنوگرگد ناسنیا هک
 ...اشاح ؟ هبرگب اب ینفایم هدنخهب « رکفت
 دیابیم یتقو هک مياهدوب دهاخ سوع رد
 یاناوتشپ هات یراداو وپاکتاهب ار نهد
 نت « یزایتسد شیامن یانهماپ , ندیشیدنا

 یاهدش هلصوحین و وعخا و سو . یاهدز
 .یاهنخاسشافار تایتجارا ۰ تسارومخ و
 ۷ رگاتامن یلهچ

 - رتهدرتسگی لانعم رد و - رتاتت
 ننفت هب هک تسین تکاپ یوت یامخن , ره
 نسکش ینقوات تسی مه ینبریش , ینکتب
 .یهدبقلاذرییغت شادروخابدزارتلد ,همخت
 رگا یتح . تسی ندنادخ شدصق رتاثت

 تسیاهبرض « رثاثت , زبن نتسپرگ و دنادنخب

 . یشیدنیب رتهبات تسیاناهب . تک ر ح يا رب
 .رگن هنانموم رتائتاپ سپ , ینادب رته
 یاهملک . شابم دنسبناسآ ردقنبا مکتسد
 سیلو دسرپع تاشوگب راباهمد یزور

 یور یتقو ارچ « یرذگیمرد نآ زا لایخ
 1 دهدیمكاقلق ارت نینچنپا یولشیم هنحم

 زونه هک تسیئ یفلت نیاربع دهاخ نیاایآ
 منه 1 ینادیم یگدن زا ادج ار «ره»
 تسینفتل و تسادج یگدنز زاهلء نیزورما
 .یهراو هلازور یاهبگشخ دنپودیق زا وتات

 هاستخارپ . یامدمآدصق نیاهب رگا

 رایت, رازهلال : سوتبار سردآ . یاهدمآ

 زگا .یاهدمآ هابتخا ؛اجنیا ۱ صقرو نزن
 هتدن ار زا. نه یک

 . میشد ناول و شوقرپ رگاشلعت اپ
 ار لس

 تاب هرات س ۱۸۴ هرامش ۳۱ 4حفص [)

۳ 

 ... همئاخ رد ٍد#

  وراونشج یاهش امن هب یهاگن
 رساش هراوشچ نیمود []

 نایاب ؛ زور هد زا سپ « ناسرهش

 لا نمود نایاب رد . تفرگ
 یکرحت ۰ هراونشچ نیا یرازگ رب
 یسناسرهث یاههورگ نایم رد هک
 ناوتیم ییوخ هب ؛ تسا هدش داچیا

 , یاهارجا هک یلاههورگ . درک سح
 ابو ناس رهث رد یاهتنهکب رتک ادح

 ؛ ناخرواجم یاهرهش رد ارجا دیچ
 هراوشجرد دو ناثشالت یمرمت اهن

 رگید یاههورگ رانک رد ار دوخ
 میلفتلیخ اب یورابور و یناتسرهش
 یاهتعنوتوق و. دندیدیم رگ اشامت
 ,هار زاغآ رد . دنتفابیمرد ار دوخ

 «نارک اشامنرظن و شنکاوهب تدربیب
 دناب اهنآ یواکچنک نیتسخن دباخ
 تاسلجنداد پیترت اب , هراونشج هک

 ار یناکما نینچ , وگتنگ و ثحب
 . دوب هنروآ مهارف

 رطن زا هراوشچ تیتفوم
 بیماک یاهچیتن ثیح زا و یلارجا
 كيدر نآ هب و دهد تسدب دهاوخ
 تسا راکنا لیاف ریغ + دوشیم

 وبنجرپ ؛ سلفع یفدهاب هراونج

 «لاجنجو وهایه زا یلاخ اما شوچ
 «شایلای رب لا نیمود نایاب رد
 رستات رد ار دوخ یدوجو شزرا
 كیرد هچنآ ابا تساهدنایاعن نارپا
 رد هدش !رچا یاهشیاعت هب یلک هاگن

 تسسفنیک ؛ تسا دوهنم هراوشچ
 زجب ) اهانت یمتک دوشخا

 رسا نیا , دوب (اهنآ زا یدونعم
 هک دیامنیم هدننک نارگن یتقو
 هک میزاس هکن نیا یوم ار نهذ
 نمود رد هدخ ارجا شیامن هدزاپ
 زاهک دنتسه یلاهنیرتهب ۰ هراونشج

 هدیزگ رب یناسرهت یاهشيامل نایم
 دایهب دیاپ مه ار نیا اما . دناهمش
 ,دراونشج یرازگ رب زا قدههکت شاد
 و اهناتسرهش رثاثت تیفیک ندربالاب

 یرتاشت یاههورگ رد كرحت داجبا
 هک تسیدیما نامه : نیا و تسا
 . مراد ار نآ يروراب یوزرآ

 منادیم رتهب ۰ هملدا زا لق
 تسیابیم رتشیب . منک هراشآیاهکنهب
 یمیرک دیحا متسون هک متن م
 هراونشجشرازگ نتشون و دوبزراتفرگ
 , اتدعاق هک درک لوحتنیاب ار

 یئاهشیامن یهرابرد یلعخدنچ نتشوت
 ابا . تسلآ وزچ « زین ماهدید هک

 نا وعهب ,مدش بکت رم هتشذگ یهتفه
 با و دیریذپ رگاشامت كي رظن
 دیشخبب ریقح رن ار تراسچ

 هنح یاهشباس نا رذ

 : یلاتدنچ هنافساتم هک
 ,ییدسب رتشین ار «ساپا» « مداد

 رلباخ هب و شندوب ناور رطاخ هب
 وب نسوسحم میا رب شللاسم هک ننا

 ولاد لیلد نیمه هب دباش و
 ر رتهب , یرایسب داقتعا هب هک ار

 متفابن اریگ , دوب هراونشچ شیامن

 یهتخون «نیوچا راف»

 اههب ام یاراد « ت

 هچلآاما تسه رابرپ شامنكي یا رب
 : دشاب نتم یلصا طخ دیابیم هک
 دنناعیلمعتسم یاههبامتسد ربثات تحت

 لمحت و ملظ : یوف و فیعح
 نیتخیگنارب و ؛ تنابخ و یتسود
 . دوخیم قیقر تاساحا

 یتح « «نیوچاراق » یارجا
 هک تسا رتفیعع مهنآ نتع زا

 لساع ننرتعهم ۰ یئادتبا یاهیزاب
 دل رتخد نآ یزاب هژیو هب ۰ تسلآ
 یاهشیامن داب هب ار هدننیب هک رامیپ
 مهایب زاب ریاس و دزادنایع یناسید

 تاک رح . دنرادن نا زا یمک تسد

 برات شوک ۰ یاهتیلک و كتخ
 تکقادناس , روناب یلادتبا یاهیزاب

 رگید یاهزابتسیترآ و بناتمات
 دنناشک ی م طوقس هب ار«نیوچاراق»

 . یلایاپ دابرق اد دشوکیم هچرگ
 ار وا و دنزب رگاخامت رب !رفج رج

 . دنک یضار
 « ناتسدرک یاههثیب * اما

 هسب «ینابانح دحع » یهتشون

 زا « نابرلگین دعحا * ینادرگ راک
 یکانتشحووحن هب « نادمهرتانتهورگ
 هک هچنآ . تسا هشیلک رانفرگ
 رابغ و هدش هدوم]آ رتائت رد اهلاس

 یاههثین رد « تساهتشتنآ ربیگن

 هک نآ لاح دونیم دیلقت ناتسدرک

 یلاهراک نیرتلزان یاپهب« دیلفتنا
 نآ یورهلاند دنشوک يم نانیاهک رد ار رتاتت دقن نتشوف اجنآ زا

 نیا دیما ؛ میمن دوخ تیحالص

 ۰ رد هکار هچنآو « ریز روطس هک

 دسريعن زین دنشان

 , دراد همادا

 ۷ و 0 ...« نادمه» ناتسدرک یاهدنت 0

۰ 



 دش یمرعم و تفرگ رازق نا رضاح لب
 نارگاتامت , ل

 دازا نوبرت
 زان ۶>)۶ع

 ناونعبیتح «ماحرافرصمیب رت ات
 رسنأت یانب رد « هدیسوپ رحآ تب

 عالع حلاص راک ٍدع
سا یاهققد هس رگا

 شرابنوچمه اما ت

 .تسا دنمزایننادب یرورابیا رب رتائت

 ماجرا رتانت تحب هک میتفگ : هرالا 98

یفلاخم و قفا ومیاهرظن راهظا ابردص
 ههجاوم

 یارسب هک یلاهدما تداهشب : تسا هدخ

 یاهمان ء هتفه نيا ...دسریم رتات تاحفص

 یاپ هک یمناخ ملقب ميراپیم پاچب ار
 تگ .هنومن ءاضما «شوهس» ارشهتشون

 شا لیماف ما نتشون زا درادن یداریارگا هک

ک یتسود .دخ و .دوش یشوب منچ
 ود رن ه

 «رتانتیاهفرح رگالامت » مان اب شیپ هتنه
اک هب دوب هدز یثین و هراخا

 دمحم ر

 تادرگر اک »یهبانکهب هکلب . مانهب هنعالعحلاص

 نتشون هیامتسد و زاس بپس. «یا هقیقدهسشیامن

 دیئاوخیم ریز رد هک تسا یبلطم

 بتریصبمتچ دیاب اهیئانتورندید یارب
 یارسب , تشادوکین یتشرس و گلاب یبلق و
 ساب دن ریم جواهب اهزاورپ یاغامت

 دیاب .درواین رامشب هرحت تیاهنا ,نوکس

 ناعیادوخیم یهتنع جواهب هتک ح عاوناهب
 . دناهتخاس اهنکر ح عاونا ار خیرات . تئاد

 . هدئزاس هچ رگناریو هچ
 ار بلطم نیا ؟ یاهفرح رگاامت همان

 هعماج رد زونه هنافساتم هک ؛ دناسریم

یسلدنص یور تحار رگاتامت ام یرنه
 

 شایتسدلغب اب ! دنکشیم همخت دنیشنیم

 سیم ؛ دنکیمحیرفت + دننخيم دنکیم تهم

 .تسا رک اما دونشیم ؛ تسا روک اما دن

 نم ! دنکیم مهداقتنا و دوریم دزیخيمرب

 اههحص یوربور یاهیلدنص هک مرادن امیا

 دنراذگیم شیامت هب ار یرنه تالوحت هع

 ینا رگ اخاعتلام . تسیننانآ هب قلعتم. تسین

 نیرتکچوک هب و دنسانشیم ار رنه هک تسا

 تلاچخرتائت هساقم . دنزرویمقنعنآه رحت

راک یروآ و ناب رلص ماحرا زیگنا
 «العحلاص 

 «تساناریا زورما یرنه هعماج هب تنایخ

 ماجنا رثانت یاهفرح رگاامتنآه- یراک

 هیاقم لباق دوجو ود نیا الما ! هداد

 رسوک اب ار رازگ ناوتیمرگم . دنتسن

 اب ار یئاشور ناوتیم رگم ؟درع هباقم

 رگائامت دنناهنا رگ اشامتنیا لام
 ؛رتانتیاهفرح

 سیم شیامن هب ردص ماحرا هچنآ .دنرادز

 ببضع . تسا ینا رذگ تقو. تسین رتائثدراذزگ
 هقیقد ه طقف تالعحلاص رگا اما تسا درگ

 درادینعم . دراد یوتحم دراذگیم شیامن

 تشرب زا هک دنکاعدا دهاوخب هکنآ نودب

 درگاش دهاوخب ای هتفرگ ماهلا وکسنوب اب
 زا تیقالخ هزیگنا . دشاب وکسنوب اي تشرب
 رگ اخامتدنسپ دروم هنافساتم هک + تسوا دوخ

 ءالع حلاصراکر گا !.تسین رتانتیاهفرح

 .دشوربور ناشیا نوچینا رگ اشاعت لابقتسا مدعاب
 ارسز .دشیع نینچ دیاب . تس روآباجعا

 یاهفرحرگاثاعت لاثما رنه تیعقاوئثرد یارب
 .دناهدنامرود لاس رازه نیدنچ زونه ! رتات

 دریگیم ماهلا یمدرم زا ! ردصماحرا ترضح

 یزورملاعماج یگدنزاس رد یمهس یتح

 اسار رتاثت رگاشاعت دیاب یکات .دنرادن ام

 یکیرات رد ریقح و دولآ زنط لئاسهب لسوت

 دریگیم تروص یرنه لوحت . تشاد هکن
 ینارگ امت رگا و دوشیم لماخ ارثآ تامز

 هب نامز اب ! رتانت یاهفرح رگاامت نوچ
 بیل رصقم رگید «العحلاص دنوریمن ولج

 !تسیئاهمدآ دودعم نیا یداوسیب و یگنهرف

 لد رد هک تسا یاهفوکش ء)لعحلام رتانت

 یاههنحصو تسا نتفکش لاح رد ناربا رتانت

 دنکیمنارابلگ ار اه رتاتت ساسحا زا یلاخ

 ینیامنرتمک رد 4 دشخبیم ار یسح امب
 ردص ماحرا یلاخوت رتانت اما . مياهفار
 رنهاب دنمقالع و ورشیپ رگاامتهب یزیچ هچ
 .تسولچ فرظعب تک رح نیاهک . دنخبیم رتاتت

 هچ . درادپماو رکفت4 + اری رکف نیا هچ

 زج دنکیم داجیا ناریا رتالت رد یشبنج

 ۲ دوریم رده 4) یتدم یط رد هکنیا

 تم با است سا ی

 :..ثحب كب یهمادا رد ٍدع

 ! هراد

 ۰۰ ۵زادن یئاح ناریا
 نیمز هک تسا یناراب میالب

 تاشلاحب دیاب هک دنادنخيم ار ینارگ ثامن

 یگنهرفیب و داوسب نارگائامت . دیدنخ
 بنسج ! رتاتت یاهفرح رگاشامت .نوچ ار

پ شیپ یللاسم یارب هک دنکس
 هداضفا ا

 لسیکشت و یلاوتم یاهنتفرگ نز دننام

 شوپهدابل یجاح یراوخ لوزن اب ! ارسمرح

 زا یراع و داوسیب یاهقبع شورفنارگ و
 هدناجنگ زیمآ زنط بلاق رد هک كنهرف

 دیشاب روبجم هکنیا نودب دینزیم ههقهق هدخ

 ندید یارب اما . دیشیدنایب اب دینک رکفت

 تاعوضوم زا نآ رد ه تالعحلاص راک

 دیاب , درک رکف دیاب تسین یربخ دولآ زتط

 دینیببوخ دیهنب تمحز ناتدوخهب یردق

 و یلطتحار شتوب زا و دیوتشب بوخ و

 . دیئآردب یشیدنا تحار

 هعماجچ هب رنع ماحرا لاثما یلاهرتانت

 نارتکیراتهب ارنآ و دننکیم ملظ ناربا یرتانت

 تو ینارگاشاعت و دنهدیم قوس هلعقت
 دنشیدنایم هک (۱ رتاثت یاهفرحرگ امن» و

 هب دنراد تسد رد اهیکیرات رهب زا یغارچ

 . دنوریع هها رپب

 یرگید دادعتسابناناوج و ءالعحلاص

 هلرحت تسا نتفای قوس ولج هب نانآفده هع
 بوضخ ! یناوخرد وت هکیلاح رد دننکیم

 بیم سرد ۰ دنشکی م تمحز ء هاشیدنایم

 نوچ دن ریگیم هلصاف اهامش لاثما زا دنزومآ

 اسب وا لاثما و عحلاص اب نوچ دنمهفیم

 سور شیاصن تراسادنب رد رتالتناشتا رکفت

 هراپ اراهریجت ز ردصماحرا لاثعا و یضوح

 اجنآ هب.,دسریم اهینتسلاد جواهب و .دنکیم

 وت نوچ یحاوس نارگاشامت هک دسریم

 هب زاداو درک دهاوخ رکنت هب راداو ار
 اس زورما رتاتت هعماج . اهتیعقاو ۵ رب

 هک دراد زاین ءالعحلاص نوچ یاهعبا هب

 . رسگبدیلاقاتشم و ورشیب و تساهدنزا

 تآ لاثمل و ردص ماحرا رتانت هک مرا ونسما

 رگاامتز وت نوچ یرگاثامتنهد و رکف رد

 «العحلاص راک .دوش نوفدم ( رتانت یاهفرح

 نیمز هک تسایلاراب میالم شراب نوچمه

 نارابشزیر .دراد زاین نادب یروراب یارب

اب ام زورما یرتات هعماج و تسا تعن
 دس

 .دادد !درف یگدنزاس یارب اراهتعن ردق

 «شوجم»



 ملیف شرازگ..و ۵
 یرباص ج ربا : زا

 رهش یاه یئاشور
 نیلپاچ یلزاچ : ی هتخاس

 وندرک راک قیرط زا هک دنیبيماما - دهد تاک رادنیدیهت رد زونهنیلپاچ یلراچ
 زا هتحس دنچ و دوب ملیف نیا راک یناسدتم

 رد ار ادص دوویلاه هک هوب هتفرگن ارنآ
 ههجوتیب یلراچ ابا ؛ دنکيم فثک ایس
 یابنیماپ تعلاخم رد شرارصا اب و رمانیا
 یتفو دهدیم همانا دوخ راکپ نانچه قلاب
 یعهدرپ یور هپ ملیف نیا ۱۳۱ لاس رب

 قسطان یاهتیس.رمع زا لاسراهچ ۰ هیآ
 ملیفنیا پیصن هک یتیقفوم اما وب هتننگ
 دوربلاح ناحام یار هجرجیهب «دوشیع

 هوبن ینیبشیپ و ندز صنح لپا#
 عوسن كي هب ملیف نپا رد يلراچ راک

 فوم ًاقیقد وا و تساهدیسر لامکو غولب
 داجیامارن و كمك تاطحل نیب یسات هدش
 یهبنجود نیا زیگناتریح ینراهم اپ و دنک
 . دهد یاجمه راک رد ار شراک دامم

 نیلوایارب یلراچ هک یاهنحم هب مپلک ءاگت
 دنیبیص ار شورفلک یابپیان رتخ راپ
 شراتک رد هلصاف ,یمک ایم دخ روحص ورناتم

 و هوشن وآ روضح هچونم رتخد ۷: دنیشنیم
 وضع یلراچ هک ساج یظحل كيرت
 ار بآ فرط انییان رتخد - تسوا یاثامف
 یلاخیلراچ یور « دزیرم رود دهاوخيم هک
 رد و دیآیم دوخچ هراکپ یلراچ و دکپم

 لسلاسکع هبابس :هدشسیخ هکیلاح
 راکاپ وا نوضح هجوتم رتخد هک ههدناثن
 هک رگید یاهنحم رداپ و - هرش دوخ

 هو زا هظحل كپ رد هنش قشاع یلراچ
 یاب رد دوخ قثع زا تسم و یربخیب

 نادلک طوفس هراککپ قوتعم ,هناخ یاههلپ ۱
 رد دررآیم دوخب ار وا شاهلک یور یلگ
 ساسح تاظحل مينيبیم هک تساهنحح نیا

 اب یساتتم نزاوت یلراچ كيژارت یتح +
 .دننکیمادیپ وا صاخ یدک

 یرادربدرپ مسارماب هک ملیف عورش
 باوخ . تسا رهش زکرم رد یاهبجع زا
 سپس او ... هتسجم لذب رد یلراچ نتقر
 هنص ریششا یلراچ راولش ندش ه«راپ

 هگنیاو دنکيم هیچوت ار ملیف یلک نوضم
 ریظن یناشوپ هدنژ یگدنز رد یمقاو نام رهق
 . دناهننکارپ رهش رد هک فتتسع یلراچ

 تسیلآهدیانآ رگید مليفنیاردیلراچ
 یاههبچ هب نیا و تسیل یگنپمه و رحاتم
 یر هدوخ دروم «اگهک هیشق یناننا

 بک دنیم هتنگ و تفرگنیم رارق
 هدن زیم هبطا وا یدیک هب و درا» یاهثیلک
 نلراچهک مينيبیمو - دهدپم لداعتم یتلاح

 ار شورف لک رتخد دمارخیم .تسیق
 تسب یابی زا ار وا ونک هام

 < خر

 یمن یغامتجا لوبق لباق و تسرد یاهءار

 راچانپ دبایب اررتخد هجلاعم هیزح دناوت
 بیم هدافتساءوس و یشالک یعون هب تسد
 لوب راک یئاهن هلحرم رد یتح و دنز
 محنآ رطاخپ و دیابریم ار جایتحا دروم
 لاحرهب اما - دوشیم ینادنز و ریگتس

 یاهلوپاب رتخد و دزاسیم یلمع ار شروظنم
 ار یلراچ راک .دوشیم هجلاعم هدش هدوبر
 هدفه دودح یاهقباساب - یدمک یهلارا رب

 هاگهک - ميياييم رکب و ون نانچمه لاس
 هب مینک هاگن . دنکیم باتیب ار رکائات

 رکفو باح ردقچ هک یکی هقبامس یهنحم

 دنکی منتفا نآ زا مه یاهظحل و تسا هدش
 یاهتکرح ویرسب یاههلنپ,زا ولس ء
 , تا كيمک

 رد مایف نیا رد یلراچ یرگپژاپ راک
 هک دهدیم ناش و دراد رارق رادتقا حوا
 ایوصخم - تسیل یئاضتما نیدیک کی طقف
 ارشورفلگ رتخدوا هک ملیفینایابیهحسرد
 . دنیبیم هزامم نیرتیوتنپ ردیقاعتاروطپ
 تسردان یررصت هدش هجلاعم هک رتخد

 واک ٍدنکیم رکف و دراد هوخ یچانژا
 وا دنادیمن و تسا یلوشم و پادچ ناوج
 نیرتیو ثشپ زا هک تسا یشوپهدنژدرم نامع
 اب و دناوتیمن یلراچ  هدش هزیخ راهپ
 رتخد اما دسانشبار وا رتخد هک دحاوخیمن
 رعاتنیق> هب یلراچ یاهتس سل ماگع

 یسلراچ یزاب هک تساجنپا رد . دربیمیپ

 دریگیم حوا مه یلاعتع دح زا یتح
 یگدنز عونود یلراچ ملیق نیا رد

 دوخ و دحدپم زارق مح لپاقم رد ار داضتم

 موسس ود نیا نیب ماد بلاج یتکرح اب
 دنکیم دمآو تفریگدسز

 هسق نیا هفرم هرم هکنپا پلاچ هتکن

 هب میبست دنادیم یتخینب مدآ ار دوخهک
 هک ميشاب هتثاد دایب .دریکیم ینک هرخ
 شیپار عوضوم نیا ۱۹۳ لا رد یلراچ
 هیاتس عوضوم نیح اهدمبهک دنک یم

 دوشیم ینوینوتتآ ریظن یناژاسلیف راک
 یلراچ یامنیس هک مينيبم نیارباب

 و -- تسادنام یقاب یزورما و ون نانچمه
 دننفگیم یلراچ هب هکدوب یلطاب روصت هچ
 -یمنرگید تملیف نياب - قلا سمآب

 قسطان یانسپس هتبلا ۱.. یشاب قفوم ینارت

 یاهنیمزنینچ رد تساوخ و تفرهنپ ارفآ وا
 ردیلاطلس » ریظن یئامهلیف و . دنک راک مه
 . تحام «دارزپنیل

۳ 

 ..هاگن تاب زد
 (نیکبود سنرال) رجبا نیت

 یسحل دنکیم یمس یئاتسور و یرهش یگدنز عون ود هلبأتم یارب ملیف یهدنزاس
 ریگیم رارق تمیبط نایم رد وا نییرودیتقو اسوصخم  دهدپ شیامنیس هب هنوگمش

 ۳ لرتنک هک ددرگیمدوخیب دوخزا یمیبط یاهینایز اب ههجاوم رد نانچ
 ت ملیف لوا و ناوج یاهرتکاراک رایتخا هک هنوگنامه -دندرکیم جراخ وا تسد زا همق

 یگدنژ - دناءهدش یرهش یکدنز یاههسوسو تفیرف اهلآ نوچ - دوریم ردپ ناثنبدلاو
 كيتينما و شمارآ هنوکچ هک دهدیم ناشو بتسا ملیف یهدنژاس فده دروم هک یصاخ

 یلوپو دوشیم هدیرخ اهنآ نپمز ادتیا دریگیمرارق نانپتترهش فده هروم یئاتسور هداوناغع
 اب مهزا هداوناخ نپاات ددرگ -یمیاهناهب - دیآیم تسدب هءار نیازا هک

 (زرعاس) عولب نارود

 مک وهدینوئل موحرم «تسا ریه یلیخادرن » ملیف نیریش هرطاخ ملیف نپا
 ء لب زرم رد هک تفگیم یناوج رتخد فیطل تاماسحاو فطاوع زازیئوا هک روآ نامدایب
 » نیدلاو هپ رادشهاب ار رتخد نیایهسق یگومدینوئل اهتنم - دوپ هتفرگ رارق
 9 ثحاگ آ یسنج روما قیاقح زا و میشاب اههچب بظاوم دیاب ینینس نینچ رد هک - دوپ

 نوچ اهدپ یراذثع نینچ ریظن ۷ دنیپ بیمن یموزل دبال نامز نپا رد «زرماس» ایا

 | یناوجوننینس نامهرد ودنروآیمتسدب ار مال یاهیهاگآ لومعم دح زا رتدوز یلیخ اعیچب
 یم نکمع ریع نارداع و ناردپ یارپ مهشروسن یتح هک دنباپیم تس یتاییرجت هب
 ه+جب یهیحور تاساسحا و تاناسون مجترد - راظتنا فالخرب - زرماب راک لاحرهب

 فالخربمیتفگ . تسا رادروخرب یصاخ زتط هاگ و تیساسح زا و هجوت بلاح غولپ نیئس رد

 | اب هقیلس قط امتح یاهیامتسد نینچ ابملیف هک دشیم هدز سنح نوچ - راظتنا
 |[ بنی هکیلاح رد -- هوب دهاوخ ایندوخو رصاظتم یسکس یاههنحص یهلارا هب لیابتم

 دورب شیپ تیعقاو هبلیامتم و یقیقح یتکرح اب هک دنکیم یمس

 (كناب سنرت ) نمپاچیدا هنامح #۲

 اب وطخ و اهمد

 سن رت هک یسوساج یهنیمز كياب اهتنمیناهج مود كنج زا یرکید ,یارجام
 > نیمه زب دریگیمرهب دوخ راک یکپنکت یاههتسناد رتنیب زا نآ نایب یارب
 تیرک - رنیربلوب لثه سانشرس رگیزابدنچ روضح ملیف زابتما اهنق هکنیا هجینت

ِِ 

 . تنآره .. ردپاتشایمور و رمالپ

 (ونیبار لب ناژ) ابیزو یشحو
 نسهعر و تعیبط زا شیاتس نومضم ابستسون و ایز فراعتم دح كي رد ملیف

 رارق هحوت دروم اریخا هک - نآ هبطوبرم یاهدتسوماد و یعانتجا یاهدادرارق تتسا هتفرگ

 مسناسخ یاهیایز زا انمض و دزایم حرطمارنآ یلدتسم و بوخ نایب اب زاملیف اهتنم
 5 یدح همین لر كي یارجارد «ناتنوموپا» تاناکما و «وونود نیرتاک»

 لک 2 9

 ( زک و ربلم) تماص یامنس

 | ساسا ربهک یامنیس -- تماس یامنیس زا تسایپدجم شیاتس عقاو رد زک و رپلم راک
 | اسبس هک دنرادهدیقع نآ ناقشاع مه زونه و تفرکیم لکش میهوتناپ و هئداح و تکرح
 درب یمقاو یامنیس ؛ تمام

 ینانآراک دیابن یئامئیس نینچ یانب هک دنک یم تبا لقال رک و ربتماس یامنپس
 راکنیا رد. دناوتیمن دشاب هتشادن نآ ندروآ رابیارسپ ار همزال هحبرق زاسلیفا و دشاب
 . دوش ققوم

 انیسكيلالک یاههلذب زا هدافتسااب و نوتراک یامنیس قطنع سامارپ هزکورب لم»
 هس طوبرم یاههنحم نآ تسف نیرتهب هک دناسریم ناماس هب ار دوخ ملیفنیا تیففوم

 یروآ مجیارب یدایز یاهتشا هک دنکیمیزابارهرآتسریب ثكب شن وا - تا «تفارکنبنآ»
 تسا هداملاقوفاعفاو تفارکشنآ راک ,دراد دن رفیوب

 (نوسات یلیج) فیرح #

 و ۳ . دراد مه یئاهراک هنیمز نیارد و دنک آ ماگ هچرگا .تساءدنام قوت یاهفرح یا نامسرد شدرپراک و هتخاس یملّیف یاهنیمز رهرد هک یر . تسپ نلیریه زنط هک مینک لر دیاب مرمنيزط عرن ككي ناوصهب ارل رگا و -ننیشیم «بسصت» و « تلم كي شیادیید نوچبح یلاهملیق یادابتب هبب ماگ کامنیس قشاع و تسا یفیرظ مدآ هیحوررطزا هک تساهمق نیا دنمنردق درم تیمضو مسلیف نیا رد بلاج هتکن اما . دهدماجناهسنیمژ نیا رد یاهزات راک تنوئخ یرادقمو دیآیمشیپ ناتساد نتم رد هک یهنمتمتاپ اتجوا رجام تاماهپا هب هیکناپدنکی میمس «نوسپمان یلیج» اما دناددوب یهاوخلد یاههژوس امنیسیاربهیمع یسوسخ"نناهاگآراک یارچام

 4 ۲ 2 ۳۹ | | ۳۷/۹9 / ته مس
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 راهچ زور حبص .هدرک
 ۳۳ ودنکیمد رهچجدآر دیعس
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 (شب رحت) اراتسآ و نوراک - سیل وپسرپ- وک انوم اب رد شیامنبلاسملیفنب رتبافجو نیرت نب ریش راظتثا و زا دعب

 : دیاهدیدن ینا ربا ملسف دوخ رمع رد نونک ان رگ ۱ دیایم رد

 دن و مودم


